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مي باشد. هرگونه تكثير و يا گرته برداري دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمامي حقوق اين اثر متعلق 

 بوده و متخلفين،بر اساس قوانين مرتبط با مالكيت معنوي تحت پيگرد قرار مي مراجعموكول به اخذ مجوز از اين 

 گيرند.
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 تعاريففصل اول:

مي ن  واژه ايست حقوقي و در لغت به معني اطمينان يا ضمانت با حفظ و نگهداري در برابر حوادثي كه بيم وقوع آ: بيمه 

 .رود

، سازمان يا مؤسسه اي كه در قبال اخذ مبلغ معيني به عنوان حق بيمه ، بيمه گزار را تحت پوشش  شركت  :بيمه گر

 .خدماتي كه مشخصات آن در قرارداد ذكر شده است قرار مي دهد

از مزاياي مي تواند  )توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون( فردي است كه پس از پرداخت حق السهم :بيمه شده 

   بهره مند گردد .خدمات سالمت

 . قسمتي از هزينه سالمت تحت پوشش بيمه است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمت پرداخت نمايد:فرانشيز

 در قبال ارائه اينگونه خدمات از سوي مراكز بيمه پايهدرماني كه   – قسمتي از تعرفه خدمات تشخيصي : بيمه پايهسهم 

 .طرف قرارداد به آنها پرداخت مي نمايد

 گرديده درج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادره توسطگواهينامه درجه اي است كه  : درجه اعتباربخشي

 . مي باشد در مراكز درمانيو نشان دهنده كيفيت خدمات ارائه شده

 نرخ خدمت يا كاالي خاصي است كه بر اساس مالحظات اقتصادي، سياسي و اجتماعي و در راستاي ايجاد : تعرفه

 .فرهنگ خاصي در جامعه يا تحصيل هدف مشخصي تعديل مي گردد

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با پرداخت مبلغ معيني به عنوان حق بيمه ، خدمات معيني را بر اساس  : بيمه گزار

 .قرارداد منعقده با بيمه گر دريافت مي نمايد 

فـرآيندي است كه طي آن مدارك و مستنـدات خدمات انجام گـرفته توسط مؤسسات درماني براي بيمار    :رسيدگي

 .گـردد  بستري بررسي شده و بعد از انطباق با ضوابط ، مقـررات و تعرفه هاي مصوب ارزش گـذاري مي
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ميـزان هزينه اي كه بعلت خدمات انجام نشده  و يا عدم انطباق مدارك و مستنـدات با تعهدات ، ضوابط و  : تعـديالت

 .تعرفه هاي مصوب اعالم شده ، از مبلغ درخواستي موسسات كسـر ميشود

، درماني در بيمارستانها به بيمه شدگان بستري -  كليه مستنداتي كه بابت ارائه خدمات تشخيصي :اسناد بستري 

 . ارسال مي گردداسناد پزشكي   به ادارات بيمه پايهتوسط مراكز درماني تهيه و جهت دريافت سهم 

 

 

 

 

 راهنماي استفاده از كتاب ارزش نسبي خدمات ومراقبتهاي سالمت جمهوري اسالمي ايران

 

 

 : اند  تعريف شدهذيلدر اين كتاب خدمات و مراقبتهاي سالمت در قالب ستونهايي به شرح 

 : كد ويژگي - 1

هر كد ممكن است داراي   .اين ستون بر برخي از ويژگيهاي يك كد در قالب تعدادي عالمت مشخص، داللت دارد

 :ويژگيهايي به شرح ذيل باشد

 :  (+) عالمت

را نشان ميدهد كه بر كارهاي اضافي و يا مكملي داللت دارد كه در حين ارائه يك   (add-on)اين عالمت كدهاي ضميمه 

 »هر مورد اضافه  « اين كدها به همراه توصيفاتي مانند .خدمت اصلي انجام ميشوند و هرگز نبايد به تنهايي گزارش شوند

 ، اضافه مي درصد ارزش نسبي مربوط به كد اصلي 100شوند و  مشخص مي »صلي  اقدام جداگانه عالوه بر اقدام ا« و يا 

در كليه خدماتي كه عالمت (+) دارند ارزش بيهوشي معادل صفر .به آن قابل تسري نخواهد بود (51-) گردد و كد تعديلي 

 مي باشد .
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     :#  عالمت

 اين دسته از خدمات اعم از اينكه در  كهداللت بر اين داردصرفاً در بخش خصوصي كاربرد داشته و عالمت  شرح اين

. شدخواهد محاسبه با ارزش ريالي تعديل شده ، شوندبخش سرپايي يا بستري ارائه 

 هر ساله در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور تعيين و توسط #نكته : سقف ضريب ريالي خدمات مشمول عالمت 

 هيات محترم  وزيران مصوب و ابالغ مي گردد.

 (*) :عالمت 

  .هاي پايه داللت دارد اين عالمت بر مستثني شدن اين خدمت از پوشش بيمه پايه و يا پوشش مشروط آن توسط بيمه

نكته: هرگونه تغيير شرايط پوشش تعهدات بيمه پايه مندرج در كتاب منوط به تائيد شواري عالي بيمه خدمات درماني و 

 تصويب هيئت وزيران مي باشد.

: اينگونه خدمات در صورتي كه جنبه زيبايي داشته باشند و تحت پوشش بيمه پايه نباشند جزء حرفه اي حداكثر 2نكته 

 تا دو برابر ارزش نسبي مندرج در كتاب قابل اخذ مي باشد.

 : كد ملي- 2

  .شود ، تكرار نمي اين كد براي ساير خدمات مشابه يا غيرمشابه .كد شش رقمي و منحصر به فرد براي هر خدمت است

 به جزء  كدهاي موجود در اين كتاب هيچ كدي قابل گزارش نيست.

 :شرح كد-  3

 Current Procedural اين شرح خدمات معموالً برگرفته از كتب منتشر شده  .اين ستون كدها را توصيف ميكند

Terminology  ساده  بوده كه توسط انجمنهاي علمي و تخصصي ويرايش2012تا   2004آمريكا در طول سالهاي ، 

 .، استفاده گردد ها المقدور سعي شده است كه از همان توصيف حتي  .سازي و تجميع شده است

 :ارزش نسبي خدمت-  4
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اين ارزش نسبي نشاندهنده سختي ارائه هر خدمت است  .دهد هاي نسبي هر كد را نشان مي ارزش /اين ستون، ارزش

اي براساس شاخصهايي مانند زمان ارائه خدمت، ريسك ارائه  اين جزء حرفه .شود اي ناميده مي كه معموال جزء حرفه

، تالشهاي ذهني و فكري و در نهايت  ، تالش فيزيكيز ، تجربه و مهارت مورد نيا ، دانش خدمت براي پزشك و بيمار

، سه ارزش نسبي ذكر شده است  در برخي از موارد كه براي يك خدمت  .شود ، تعيين مي مخاطرات قانوني ارائه خدمت

-)به كدهاي تعديلي ( دهند كه در ادامه تشريح شده است  اي و جزء فني را نشان مي ، جزء حرفه به ترتيب جزء كلي

 ).رجوع گردد (27-)الي  (25

 :واحد پايه بيهوشي يا عدد ارزش نسبي پايه بيهوشي - 5 

اين ارزش پايه محاسبه حقالزحمه بيهوشي بيمار است. ارزش نسبي پايه خدمات بيهوشي براي هر يك از اعمال، در 
، تجويز داروي بيهوشي، تجويز مايعات و يا خون به علت بيهوشي  جراحيعملحين و بعد از  است. ويزيت ذكر شده ستون

نمي باشد. ويزيت بيمار در قالب كلينيك يا عمل جراحي مشمول اين ارقام بوده و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت 
بيهوشي قبل از انجام اعمال جراحي جهت ارزيابي و آماده سازي بيمار صرفاً براي اعمال جراحي در همان بيمارستان به 

 طور جداگانه، قابل محاسبه و اخذ مي باشد.
 فهرست جامع كدهاي تعديلي كتاب ارزش نسبي

تعديل شود. براي چنين مواردي ، نسبي برخي  از خدمات به داليل مختلفشدر شرايط خاصي ضرورت دارد كه ارز
ميبايست از كد تعديلي استفاده نمود. در اين حالت ميبايست ارزش نسبي را به صورت يك ارزش نسبي تعديل شده، در 

 . اين كدهاي تعديلي به شرح ذيل ميباشد:نمودپرونده بيماران با ذكر نوع تعديل، درج 

 :عمل مستقل  20-كد 

اي ندارند و  اند، به عنوان جزئي از فرآيند كل بوده و ارزش جداگانه بندي شده برخي از اعمال كه در اين مجموعه طبقه

 اي تعلق مي شوند و جهت انجام آنها ارزش جداگانه تنها در صورت اجراي مستقل تحت عنوان عمل مستقل شناخته مي

 .، قابل پرداخت است در صورتي كه عمل مستقل به عنوان جزئي از عمل اصلي شناخته نشود، به طور جداگانه  .گيرد

 :جزء كلي  25-كد 
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، از سه جزء تشكيل  ارزش نسبي برخي از خدمات به ويژه در مواردي كه خدمت وابسته به فناوريهاي تشخيصي است

اي و فني   هر جزء كلي از مجموع دو جزء حرفه.باشد شده است كه جزء اول نشان دهنده ارزش نسبي كل خدمت مي

 .شود ، جزء كلي حاصل مي اي جمع شوند تشكيل شده است و در صورتي كه جزء فني و حرفه

 (Professional Component):اي  جزء حرفه  26-كد 

. براي برخي از خدماتي كه دميباش تيم ارائه خدمتجزء حرفهاي، نشان دهنده تالش و مهارت و ريسك ارائه خدمت براي 
اند، تنها يك ارزش نسبي قيد شده است كه اين ارزش نسبي نشان دهنده جزء حرفهاي در اين مجموعه طبقهبندي شده

بر اي خدمات يك ارزش نسبي درج شده است، »واحد ارزش نسبي«اقدام مربوطه است. در كليه مواردي كه در ستون 
 درجسه  ارزش نسبي  كهعدد مربوطه نشان دهنده جزء حرفهاي خدمت مربوطه ميباشد. براي برخي از ديگر خدمات

 دهنده جزء حرفهاي خدمت مربوطه است.شده است، ارزش نسبي مياني، نشان

 (Technical Component):جزء فني  -27كد 

تعمير  و نگهداري تجهيزات پزشكي، فضاي فيزيكي، تاسيسات، فراهم نمودن تسهيالت و هايهزينه شاملجزء فني 
مي باشد و ساير هزينه ها (دارو، براي ارائه هر خدمت هزينه استهالك و سود سرمايه   پشتيباني،نير وي انساني،شرايط الزم

.  لوازم مصرفي پزشكي و...) به صورت  جداگانه، محاسبه مي شود
بر اي خدمات سه ارزش نسبي درج شده است، ارزش نسبي سوم، »واحد ارزش نسبي«در كليه مواردي كه در ستون 

جزء فني بسته به نوع خدمت به يكي از روشهاي زير، محاسبه و قابل پرداخت  دهنده جزء فني آن خدمات است.نشان
ميباشد: 

  تنها يك ارزش نسبي درج شده است و خدمت مربوطه در داخل » واحد ارزش نسبي«در كليه مواردي كه در ستون
به نهايي ارزش نسبي  درصد عالوه بر 25 ، و در بخش خصوصي درصد40 معادلشود، در بخش دولتي،مياتاق عمل ارائه 

 عنوان جزء فني محاسبه و پرداخت ميگردد. 

  هرسه جز ء ارزش نسبي (جزء كلي، جزء حرفهاي »واحد ارزش نسبي«در كليه مواردي كه براي يك خدمت در ستون
و جزء فني) تعيين شده است (اعم از اينكه خدمت مربوطه در اتاق عمل يا خارج از اتاق عمل ارائه شود)، ارزش نسبي 

ارزش نسبي سوم (جزء فني) در هر دو  درصد 100سوم به عنوان جزء فني آن خدمت محسوب ميگردد. در اين موارد، 
، به طور جداگانه قابل يبخش دولتي و خصوصي به عنوان جزء فني محاسبه و پرداخت ميگردد و جزء فني ديگر

 محاسبه و دريافت نميباشد. 

  تنها يك  ارزش نسبي درج شده است و خدمت مربوطه در داخل »احد ارزش نسبي«ودر كليه مواردي كه در ستون
و جزء فني براي آنها توجهي نيست اتاق عمل ارائه نميشود، به اين معني است كه اين خدمات داراي جزء فني قابل 

 ارزش نسبي درج شده در ستون مذكور، به عنوان جزء حرفهاي  درصد100قابل محاسبه و اخذ نميباشد. در اين موارد، 
 خدمت در نظر گرفته ميشود. 
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  :3بيهوشي با ارزش پايه  -31كد 

 است، در صورتي كه به  و يا اصال درج نشده درج شده»صفر« براي كليه خدماتي كه در اين مجموعه، ارزش پايه بيهوشي
 در نظر گرفته ميشود. ارزش زمان بيهوشي »3«هر دليل، نياز به بيهوشي بيمار وجود داشته باشد، ارزش پايه بيهوشي، 

 اضافه ميگردد و ارزش تام بيهوشي محاسبه ميگردد. در اين موارد »3«به ارزش پايه -) 42 (براساس كد تعديلي
كه در ادامه به آنها اشاره شده است، قابل -)) و ارزش ريكاوري 39-) تا (32 (تعديلكنندههاي بيهوشي (كدهاي تعديلي

 باشد.نمياضافه شدن به ارزش پايه بيهوشي 

 :بيهوشي براي وضعيت قرارگيري بيمار -32كد 

در صورتي كه در اثر قرارگيري بيمار در وضعيت دمر يا به پهلو يا به دليل دوري از موضع جراحي، انجام بيهوشي به 

 .گردد واحد بيهوشي به ارزش پايه بيهوشي اضافه مي »  1 «پذير نباشد سادگي انجام

 :درجه سانتيگراد 30انجام مشكل بيهوشي بدليل هيپوترمي بدن باالي  -33كد 

 .گردد واحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي » 5 «، در اين موارد

پمپ اكسيژناتور قلب يا پمپ (پيكري  انجام مشكل بيهوشي به دليل استفاده ازجريان خون برون -34كد 

 ) :كمكي

 .گردد واحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي »  10 «، در اين موارد

 :مخاطره بيهوشي -35كد 

زماني كه بيمار غيراورژانسي به دليل وجود زمينهاي مستعد و خطرناك در معرض مخاطرات جانبي تهديد كننده حيات 
به ازاي هر تعداد باشد (مانند بيماري ديابت كنترل شده، فشار خون تحت كنترل، هيپوتيروئيدي و ساير موارد مشابه)، 

  واحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه ميگردد.»2«مخاطره با ذكر نوع مخاطره، صرفًا 

  اين كد براي هر بيمار تنها يكبار قابل گزارش مي باشد.نكته :

 :بيهوشي بيماران در وضعيت اورژانس -36كد 

 »3«كسي كه نيا زمند اقدامات فوري و اورژانسي است كه در صورت تاخير امكان خطر مرگ بيمار را تهديد ميكند، براي
 اين كد قابل گزارش . با ذكر علت اورژانسي بودن، قابل محاسبه و گزارش مي باشدواحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي
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 -) نمي باشد.35همزمان با كد تعديلي (

 :سال و بيشتر 70بيهوشي براي بيمار با سن  -37كد 

 اين كد قابل گزارش همزمان با كد واحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه ميگردد. »2«در چنين مواردي، معادل 
 -) نمي باشد.36-) و (35تعديلي (

 :بيهوشي پيچيده به وسيله استفاده ازهيپوتانسيون كنترل شده -38كد 

 .گردد واحد به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي »   3«، معادل در چنين مواردي

 :بيهوشي در بخش ريكاوري -39كد 

رژيونال (شبكه كمري، گردني و  جنرال، روش به بيهوشي در ريكاوري، بخش در بيماران از استاندارد و منظم مراقبت براي
 عنوان به نسبي ارزش واحد) 1 (جراحي (مطابق گزارش جراح)، عمل ساعت يك هر ازاي به اسپاينال، يا اپيدورال بازويي)،

 به ،)ريكاوري در سي دقيقه و بيشتر اقامت حداقل با (واحد) 4 (سقف تا حداكثر و ريكاوري براي بيهوشي الزحمه حق
 IV-Sedationاستندباي و  ،. اين كد تعديلي براي بيهوشي به روش بيحسي موضعيميگردد اضافه بيهوشي تام ارزش

قابل گزارش و اخذ نميباشد. همچنين، در مواردي كه به هر علت پس از اتمام عمل جراحي، بيمار به بخش مراقبتهاي 
، قابل گزارش نخواهد بود. تجهيزات استاندارد در بخش ريكاوري حداقل شامل -)39 (ويژه منتقل گردد، كد تعديلي

مانيتورينگ، فشارسنج، پالساكسيمتري، ساكشن و ست احيا است و الزاماً ميبايست به ازاي هر دو بيمار، يك تكنسين 
بيهوشي يا پرستار در بخش ريكاوري وجود داشته باشد. اتاقهاي عملي كه واجد چنين استانداردهايي نيستند، مجاز به 

استفاده از اين كد تعديلي در سياهه تعديلي خود نخواهند بود. 

  قابل پرداخت مي باشد.جنرال، رژيونال، اپيدورال يا اسپاينال پرداخت اين كد تعديلي تنها در بيهوشي :1نكته

  پرداخت ريكاوري منوط به احراز تجهيزات استاندارد اين بخش مي باشد .:2نكته

 زمان ورود و خروج بيمار به ريكاوري الزم است توسط تكنسين مربوطه در برگ ريكاوري درج و به تاييد : 3نكته 

 متخصص بيهوشي  برسد. 

: در همه موارد سي دقيقه و بيشتر براي عمل جراحي به عنوان جزء قابل توجهي از يك ساعت در نظر گرفته  4نكته 

 مي شود و براي اعمال جراحي كمتر از سي دقيقه ريكاوري قابل محاسبه نمي باشد.

 :اعمال كدهاي متعدد تعديلي بيهوشي -40كد 
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گاهي به داليل مختلف نياز است براي بيهوشي يك بيمار از چندين كد تعديلي به طور همزمان استفاده گردد؛ در چنين 

 .مواردي بايد علت استفاده از كدهاي تعديلي مختلف در پرونده بيماران درج گردد

 :ارزش تام بيهوشي -41كد 

هاي  ، ارزش زماني و ارزش ريكاروري با درنظر گرفتن تعديل كننده ارزش تام بيهوشي از جمع ارزشهاي پايه بيهوشي

اي است كه تمام خدمات بيهوشي  همه خدمات اين كتاب در صورت لزوم داراي ارزش پايه .گردد ، محاسبه مي مختلف

 .ها را شامل ميگردد كننده به غير از ارزش زماني و تعديل

، باالترين ارزش پايه مربوط به مهمترين اعمال ارائه شده به  اگر در جريان بيهوشي اعمال جراحي متنوعي انجام گردد

به ارزش پايه   محاسبه و-) 42 ( شود و ارزش زماني براساس كد تعديلي عنوان ارزش پايه بيهوشي در نظر گرفته مي

نيز بسته به شرايط   )-39تا ( - )32 ( كدهاي تعديلي .گردد تا ارزش تام بيهوشي محاسبه گردد بيهوشي اضافه مي

 د :بايست در محاسبات ارزش تام بيهوشي در نظر گرفته شون بيهوشي مي

 ))-39تا ( -)32 (كدهاي تعديلي (كدهاي تعديلي بيهوشي   +كد عمل 

 )با رعايت شرايط مربوطه(ارزش ريكاوري   + ارزش زمان   +ها  كننده تعديل  +واحد پايه بيهوشي 

 ا)ه كننده ، زماني و تعديل مجموع ارزش پايه(ارزش تام بيهوشي                  

 و پايه كد صرفا  Local Anesthesia و IV Sedation، Stand by بيهوشي روش هاي از يكي از بيهوشي متخصص كه درصورتي

. نمي باشد اخذ و محاسبه قابل ريكاوري و تعديلي كد هيچ و باشد مي گزارش و محاسبه قابل زمان

 گزارش هيچ كد تعديلي ديگري همراه آن قابلنكته : براي تمام خدماتي كه ارزش تام بيهوشي درج گرديده است 

 نمي باشد.

 :ارزش زماني بيهوشي -42كد 

 ارزش زماني براي محاسبه حقالزحمه بيهوشي به روش زير محاسبه ميشود:

  واحد 1ساعت  اول: 4 دقيقه بيهوشي براي 15به ازاي هر  

 واحد 1ساعت  اول به بعد: 4 دقيقه بيهوشي از 10 به ازاي هر  

 دقيقه بعد از پايان 15ن پايان آن زما دقيقه قبل از شروع عمل جراحي و 15مطابق چارت جراحي از شروع زمان بيهوشي 
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 -) قابل محاسبه و اخذ مي باشد.39جراحي مي باشد و مابقي براساس كد تعديلي (

 در نمونهبرداري ، دقيقه درنظر گرفته ميشود. به عنوان مثال15يا  10 دقيقه يا بيشتر به عنوان جزء قابل توجهي از 5
 درنظر »3« دقيقه (سه واحد زمان) انجام گرفته است، ارزش زمان 48كه در ظرف ) (100655كد عمل (شكافي پستان 
 گرفته ميشود.

- 3- بلوك شبكه كمري و خاجي 2- بلوك شبكه بازويي 1: بيهوشي رژيونال كه مشمول ريكاوري مي باشد شامل نكته 

 بلوك شبكه گردني مي باشد.

 :مديريت درد بعد از عمل يا دردهاي مزمن -43كد 

، از طريق پمپ  )سرطاني و غيرسرطاني(مديريت تزريق داروي مسكن براي كنترل درد حاد بعد از عمل يا دردهاي مزمن 

، در بيمارستان بر اساس گايدالين  ، به صورت مداوم يا منقطع بولوس )اپيدورال يا ساب آراكنوئيد(يا كاتترهاي مركزي 

واحد و يك بار در طول دوره بستري قابل پرداخت بوده و براي تزريقهاي  10ابالغي وزارت بهداشت به طور گلوبال 

  .باشد محيطي غيرقابل گزارش و اخذ مي

 :بيمارهمزما ن بيش از دو -بيهوشي44كد 

بيش  از دو  مسئوليتنميتواندبه طور همزمان متخصص بيهوشي در هر صورت و بدون توجه به نوع بيهوشي بيماران، 

باشد. در خصوص  نمي اخذ و محاسبه قابل و بوده غيرقانوني و ممنوع بعد به و سوم بيمار بيهوشي. بپذيردرا بيمار 

 ، متخصص بيهوشي نمي تواند مسئوليت بيش از يك بيمار را بپذيرد.III ASAبيماران كالس 

 در برگه شرح عمل تمامي جراحي ها درج زمان شروع و پايان جراحي با تاييد جراح  الزامي است و جزو اسناد  نكته :

مثبته محسوب مي گردد. و در صورت عدم درج زمان ضمن  گزارش كتبي به مركز مربوطه ( به تفكيك شماره پرونده يا 

  درصد حق العمل جراح  به صورت غيرقابل برگشت كسر مي گردد.10در صورت امكان نام پزشك )  

 :و نخاعي توسط پزشك معالج  )رژيونال(اي  حسي ناحيهانجام بي -45كد 

اي يا نخاعي به پزشك  الزحمه بيحسي ناحيه ، حق با توجه به ضرورت حضور مستمر متخصص بيهوشي در اين موارد

 .باشد معالج مربوطه قابل پرداخت نمي
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 :انجام بيحسي موضعي توسط پزشك معالج -46كد 

، از  گردد در صورتي كه پزشك معالج شخصاً براي انجام عملي كه معموالً تحت بيهوشي عمومي يا نخاعي انجام مي

 در اين موارد .باشد درصد ارزش نسبي اقدام مربوطه به پزشك معالج قابل پرداخت مي20بيحسي موضعي استفاده نمايد، 

  .، از ارزش پايه بيهوشي نبايد استفاده نمود

لزحمه بيهوشي قابل  ا، حق در صورتي كه پزشك معالج به هر دليل نسبت به انجام بيهوشي عمومي يا نخاعي اقدام نمايد

 .)رجوع گردد 45به كد تعديلي (محاسبه و پرداخت نميباشد 

  واحد قابل محاسبه  مي باشد. 15نكته : اين كد تعديلي حداكثر  تا 

 درصد فقط جزء حرفه اي خدمت مي باشد و جزء فني ( هزينه اتاق عمل) خدمت بدون 20نكته : مبناي محاسبه 

  محاسبه مي گردد.46احتساب كد تعديلي 

: بيهوشي براي خدمات تصويربرداري پزشكي -47كد

 باشد، ارزش تام SPECT و MRI ،PET-SCANدر مواردي كه نياز به بيهوشي بيمار جهت ارائه خدمات تصويربرداري 

  واحد قابل محاسبه و اخذ مي باشد.5بيهوشي معادل 

 :CT-SCANبيهوشي براي خدمات  -48كد

 واحد قابل محاسبه 4 ارزش تام بيهوشي معادل ، باشدCT-SCANدر مواردي كه نياز به بيهوشي بيمار جهت ارائه خدمات 

 و اخذ مي باشد.

 :اعمال جراحي متعدد به وسيله يك يا دو جراح -51كد 

كند كه براي يك بيمار اعمال متعدد انجام شود، نحوه محاسبه خدمات ارائه  در مواردي كه به هر دليل ضرورت پيدا مي

 :باشد شده به شرح ذيل مي

I.  : انجام چند عمل جراحي به وسيله يك يا دو جراح 

 :در همان روز، در جريان همان بيهوشي  -الف
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بدون اينكه به تعداد دستگاههاي حياتي درگير توجهي (  ناحيه و يا شكاف جراحي مشترك توسط يك يا دو جراح 1- 

 ) :شود

 باالترين ارزش نسبي از ميان خدمات ارائه شده به عنوان عمل اصلي% 100  *

 براي عمل دوم% 50 *

*  25 %براي عمل سوم 

* 10 %براي عمل چهارم 

 .براي عمل پنجم و بيشتر% 5*  

دستگاههاي حياتي مستقل يا مناطق تشريحي متفاوت يا اعمال جراحي دو طرفه  :دو ناحيه يا دو شكاف جراحي 2-

 :توسط يك جراح

 براي دومين عمل و هر كدام از اعمال بعد از آن %80براي عمل اول  100%

دستگاههاي حياتي مستقل يا مناطق تشريحي متفاوت يا اعمال دو طرفه جراحي   :دو ناحيه با دو شكاف جراحي 3-

 : توسط دوجراح

 براي عمل دوم %100براي عمل اول  100%

باشد، در صورتي كه در شرح   قابل انجام مي»يك يا دوطرفه  «در كليه مواردي كه يك عمل جراحي به صورت   :تبصره

يك طرفه  « دو طرفه بودن عمل جراحي اشاره نشده باشد؛ ارزش نسبي درج شده براي عمل جراحي مذكور،يك ياكد به 

  . خواهد بود»

 د) :در مورد اعمال جراحي بر روي پا كاربرد ندارن 4تا  1موارد   Foot (جراحي پا  4-

  :، يا دو ناحيه و دو شكاف متفاوت روي يك پا ناحيه و يا شكاف واحد  :الف  4-

 براي هر كدام از اعمال بعدي %25  براي عمل دوم  % 75  براي عملي كه بيشترين ارزش را دارد 100%

يك عمل روي پاي راست و ديگري (، يا دو عمل جراحي روي پا  ) پاي چپ و راست(اعمال جراحي دو طرفه  :ب  4-

 : )روي پاي چپ

براي عمل دوم  %80براي عمل اول و  100%
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به استثناي مواردي (گردند  جراحيهاي متعددي در يك مورد بستري ولي در روزهاي متفاوتي از بستري انجام مي  -ب

 ) :گردد كه عوارض خود عمل محسوب مي

 .باشد ارزش نسبي براي تمام اعمال جراحي ارائه شده قابل محاسبه مي 100%

 - اعمال جراحي  مجدد :53 كد

در صورتي كه پس از ترخيص و انجام پيگيري هاي مورد نياز، بيمار دچار عود مجدد شود و نياز به تكرار همان عمل 

جراحي روي همان ارگان يا دستگاه حياتي قبلي باشد، اين كد قابل گزارش است. اين كد شامل اعمالي كه به جهت 

عوارض عمل جراحي اوليه در همان نوبت بستري و يا با فاصله كوتاهي بعد از بستري اوليه مورد نياز است، نمي گردد. 

ارزش نسبي پايه خدمات ارائه  عالوه بر درصد 30 دوم يا بيشتر، مرتبه براي اعمال جراحي مجدد مشمول اين كد، براي

 است، شده بودن عمل اشاره طور شفاف به مجدد آنان به كد شرح در كه اعمال جراحي شده قابل گزارش و اخذ مي باشد.

  مشمول اين كد تعديلي نخواهند بود.

 

 - استندباي اعمال اينترونشنال قلب و عروق:60كد

از  درصد 25مي گردد.  ارائه شده اضافه جزء حرفه اي خدمات به درصد 50 عروق، و قلب اينترونشنال اعمال براي استندباي

بيهوشي تعلق مي گيرد. الزم به ذكر است براي اين گونه اعمال  متخصص  درصد به25و  قلب جراح اين ارزش نسبي به

 نمي باشد. اخذ و محاسبه قابل جداگانه طور به تعديلي و كد تعديلي ريكاوري زمان، كدهاي ارزش پايه، ارزش

 نكته : اين كد تعديلي مختص خدمات اينترونشنال درماني مي باشد.

  اقدامات جراحي يا بيهوشي بر روي كودكان يا شيرخواران:-63 كد

سا ل صورت 3ماهه يا كمتر  و يا اطفال با سن كمتر از 6در صورتي كه اعمال جراحي و بيهوشي بر روي شيرخواران 

به  آخر كد انجام شده، مشخص ميگردد. در اين موارد در صورتي كه -)63 (پذيرد، اين موارد با اضافه كردن كد تعديلي

 (خدمات جراحي و بيهوشي)به  ارزش نسبي نهايي 50% ما ه تمام يا كمتر باشد،6بيمار در هنگام پذيرش، شيرخوار با سن 

به  ارزش نسبي نهايي 25سا ل تمام داشته باشد، %3ما ه تا 6ارائه شده و در صورتي كه بيمار در هنگام پذيرش سن بين 

 ارائه شده به بيمار، افزوده ميشود. (خدمات جراحي و بيهوشي)

سا ل، به طور شفاف اشاره 3تعديلي براي كليه اقداماتي كه در شرح خدمت به كودكان، شيرخوران يا نوزادان زير  اين كد

، قابل گزارش و اخذ نميباشد و همان ارزش هاي نسبي درج  غير تهاجمي و نيمه تهاجمي شده است و همچنين خدمات

 شده، مبناي محاسبه و پرداخت است.
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  :استفاده از كمك جراح -80كد 

قابل گز ارش ميباشد. -)80 (كه جراح مسئول بيمار به هر علت نياز به كمك جراح داشته باشد، كد تعديليخصوص در 

مت ارائه شده به بيمار، با رعايت شرايط ذيل قابل محاسبه و اخذ ميباشد. دبه  ارزش نسبي نهايي خ20در اين موارد، %

 و باالتر تعلق ميگيرد.  3در مراكز آموزشي ضريب كمك جراح فقط به رزيدنتهاي سال  -1

در مراكز غيرآموزشي كمك جراح فقط ميتواند متخصص مرتبط باشد.  -2

و  درمان بهداشت، وزارت تاييد و پزشكي نظام سازمان پيشنهاد براساس جراح كمك خصوصي مراكز درماني در -3

 .مي گردد تعيين پزشكي آموزش

 ) خواهد بود.2) و (1مالك پرداخت سازمان هاي بيمه گر پايه، بندهاي (

  تا زماني كه ليست اعمال جراحي كه نياز به كمك جراح دارد توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نكته :

 اعالم خواهد شد و تا زمان اعالم ليست بيمه هاي پايه كمافي سابق عمل خواهند كرد.

  استفاده از فناوريهاي نيمهتهاجمي براي ارائه خدمت:-85كد

 استفاده ميگردد. براي -)85 (ر صورت استفاده از تجهيزات نيمهتهاجمي در حين انجام اقدامات جراحي، از كد تعديليد

كليه خدماتي كه در اين كتاب منتشر شده است، در صورتي كه از تجهيزات دقيق و نيمهتهاجمي شامل آندوسكوپ، 

 (جزء فني به ارزش نسبي خدمت مربوطه% 20 و ليزر استفاده گردد،RF ،تروسكوپر، آC-ARM ميكروسكوپ، الپاراسكوپ،

، اضافه ميگردد. اين كد تعديلي براي كليه خدماتي كه در شرح كد به استفاده از اين فناوريها به طور شفاف و حرفه اي)

(اين  شد ه است و همچنين براي اعمالي كه به طور روتين و معمول ميبايست از اين تجهيزات استفاده گرددذكر

خدمت محسوب ميشوند)، قابل گزارش و محاسبه نميباشد. در صورتي كه به آن فناوريها جزئي از فرآيند معمول ارائه 

-) 85 (هر دليل، بيش از يك مورد از فناوريهاي غيرتهاجمي مذكور در هنگام ارائه خدمت استفاده گردد، كد تعديلي

 آندوسكوپي روش واحد كه به 25 نسبي ارزش با جراحي عمل در مثال  برايتنها يكبار، قابل گزارش و اخذ ميباشد.

 واحد در 7.5 و دولتي بخش در واحد 12 برابر عمل براي اتاق فني جزء و واحد 30 برابر نسبي ارزش. مي گردد انجام

. مي گردد محاسبه خصوصي بخش

 - استفاده از تجهيزات تصويربرداري پزشكي پرتابل:86 كد

عالوه بر ارزش  درصد 80 مي گردد، انجام بيمار بالين بر پرتابل صورت به خدمات تصويربرداري پزشكي كه كليه براي
 قابل محاسبه و اخذ مي باشد. نسبي پايه خدمت،

  قابل گزارش و اخذ مي باشد.901995در صورت ارائه خدمات تصويربرداري پزشكي در منزل اين كد تعديلي به همراه كد 

 از خدمات تصويربرداري پزشكي براي راديوتراپي بيماران: - استفاده87كد 
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 جهت سيموالتور )پت اسكن و سونوگرافي و MRI سي تي اسكن،(درصورت استفاده از خدمات تصويربرداري پزشكي 

 قابل به طور جداگانه خدمت، ارزش نسبي پايه بر عالوه درصد 25راديوتراپي با توجه به نوع خدمت تصويربرداري، 

 باشد. و اخذ مي محاسبه

 خطي: شتاب دهنده فيلم بر روي دستگاه پرتابل و ليف از مولتي - استفاده88كد 

% به تعرفه 20% و در مجموع10در صورت تجهيز دستگاه شتاب دهنده خطي به مولتي ليف و پرتابل فيلم، به ازاي هر يك 

 درمان راديوتراپي بيمار بر روي دستگاه شتاب دهنده خطي با در نظر گرفتن تعداد فيلدهاي درماني، اضافه گردد.

 :وقت جغرافيايي پرداخت به پزشكان تمام -90كد 

كه توسط پزشكان درماني و اعضاي   )، پاراكلينيكي و توانبخشي ، تشخيصي درماني(براي كليه خدمات بستري و سرپايي 

 هاي بيمه اي خدمات تحت پوشش سازمان ، جزء حرفه شوند هيات علمي تمام وقت جغرافيايي در بخش دولتي ارائه مي

التفاوت  اين مابه  .باشد ، قابل محاسبه و اخذ مي  »واحد ارزش نسبي«برابر ارزشهاي نسبي درج شده در ستون  2 گر

اعم از اينكه (اخت بيمار براي كليه خدمات دگيرد و مبناي پر گر پايه و تكميلي تعلق مي تنها به سهم سازمانهاي بيمه

 مي  )يبدون اعمال ضريب تمام وقت(، ارزش نسبي پايه هر خدمت  )اي باشد بيمار داراي بيمه و يا فاقد پوشش بيمه

 .باشد

شود كه به صورت تمام  پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از پزشكان اطالق مي

درماني و يا مراكز درماني محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت انتفاعي در زمينه -وقت در مراكز آموزشي

 .خدمات درماني خارج از مراكز دانشگاهي را نخواهند داشت

 درصورت احراز عدم حضور اعضاي هيئت علمي و درماني تمام وقت جغرافيايي در هنگام ارائه خدمت و صرفاً نكته:

ممهور نمودن اسناد به مهر ايشان خالف ضوابط بوده و هيچ مبلغي بابت جزء حرفه اي پزشك تمام وقت قابل پرداخت 

 نمي باشد. 

 :يافته كشوره پرداخت در مناطق محروم و كمتر توسع -95كد 
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براي كليه خدمات بستري كه توسط پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و غيرتمام وقت در 

، حسب درجه محروميت   برابر ارزش نسبي مربوطه2 اي خدمات تا حداكثر ، جزء حرفه شوند مناطق محروم ارائه مي

گيرد  گر پايه و تكميلي تعلق مي التفاوت تنها به سهم سازمانهاي بيمه  اين مابه .باشد ، قابل محاسبه و پرداخت مي شهر

، ارزش نسبي پايه هر خدمت )اي باشد اعم از اينكه بيمار داراي بيمه و يا فاقد پوشش بيمه(و مبناي پرداخت بيمار 

 .باشد مي  )بدون اعمال ضريب تعرفه ترجيحي منطقه(

اشتغال پزشكان درماني و اعضاي هيات (در صورت وجود شرايط مربوطه -) 95( با كد تعديلي-) 90( اعمال كد تعديلي 

 . خواهد بودقابل محاسبه  كا3 حداكثر تا ، ) علمي در مناطق مشمول تعرفه ترجيحي مناطق محروم

 :دوره پيگيري درمان بيماران تصادفي -99كد 

باشد و پوشش بيمه  دو ماه مي، از زمان اولين ترخيص گردد دوره پيگيري بيماران تصادفي كه منجر به بستري بيمار مي

،  ها از محل اعتبارات قانوني مربوطه ، كليه هزينه  طول دوره پيگيري. درودپايه منوط به اتمام دوره پيگيري خواهد ب

  .گردد پرداخت مي

  دوره پيگيري از زمان ترخيص شروع مي شود .نكته:

  :شرح اقدامات

 :مراكز بيمارستاني در سطح كشور براساس نوع وابستگي آنها به سه دسته تقسيم مي شوند

- وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي سطح كشور بوده و در قالب مراكز آموزشي  : بيمارستانهاي دولتي دانشگاهي 

درماني عالوه بر ارائه خدمت به بيماران اقدام به آموزش دانشجويان و دستياران رشته هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي 

اين مراكز مجاز به دريافت تعرفه دولتي از  . را تشكيل مي دهندبيمه هاي پايهنموده كه بيشترين مراكز طرف قرارداد 

اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي در اين مراكز  .بيمه شدگان بوده و معاف از پرداخت ماليات مي باشند

اين مراكز تحت نظر حوزه معاونت درمان دانشگاههاي علوم  .فعاليت نموده و از تعرفه هاي خاص خود برخوردار مي گردند
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پزشكي فعاليت نموده و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت بهداشت و شورايعالي بيمه سالمت جهت آنها الزم االجرا 

 .مي باشد

شامل مراكزي مي گردند كه وابسته به ارگانهاي دولتي غير از دانشگاههاي   :بيمارستانهاي دولتي غير دانشگاهي 

مي باشند كه  نسبت به عقد قرارداد با اين مراكز   ...، وزارت نفت و  ، بانكها علوم پزشكي از قبيل سازمان تأمين اجتماعي

 .به صورت موردي يا در چهارچوب سازماني اقدام مي گـردد

وابستگي آنها به بخش خصوصي و يا ارگانها و بنيادهاي خيريه بوده و مجاز به  : بيمارستانهاي خصوصي و خيريه

در  (براساس مصوبه هيئت وزيران در هر سال و مفاد قرارداد   .دريافت تعرفه هاي مصوب بخش خصوصي مي باشند

همچنان تعرفه دولتي بوده و اخذ مابه التفاوت ،   بيمه هاي پايه، مالك پرداخت ) صورت عقـد قـرارداد با اين مراكـز

  .براساس مصوبه هيئت وزيران و مفاد قرارداد تعرفه هاي دولتي و خصوصي از بيمه شدگان در اين مراكز قانوني مي باشد

 :انواع خدمات ارائه شده در مراكز بيمارستاني 

كليه مراكز درماني بيمارستاني بر حسب پروانه تأسيس و مجوزهاي صادره از سوي وزارت بهداشت مجاز به ارائه خدمات و 

 :احداث بخشهاي خاصي مي باشند و ارائه خدمت به سه شكل به بيمه شدگان صورت مي گيرد

 بستري* 

 (تحت نظر)بستري موقت* 

 ، اورژانس و واحدهاي پاراكلينيك و داروخانه خدمات سرپايي بيمارستان اعم از خدمات ارائه شده در درمانگاه تخصصي* 

 :نحوه محاسبه فرانشيز و سهم سازمان 

 :اسناد بستري مورد تعهد  -1

 درصد تعرفه مصوب هيأت وزيران در بخش دولتي  90  بيمه پايه :سهم   –الف 

 در صد تعرفه مصوب هيأت وزيران در بخش دولتي % 10: تا فرانشيز  -ب
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در مراكز خصوصي طرف قرارداد پرداخت مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي مصوب هيأت وزيران برعهده  :1توضيح 

  پايه نمي باشد بيمه

 .پرداخت هزينه موارد غير بيمه اي بر عهده بيمار مي باشد :2توضيح 

خواهد  توسط شوراي عالي بيمه ارائه شده به بيماران خاص برابر ضوابط اعالم شدهخدمات بستري  فرانشيز  :3توضيح 

 .بود

 و خدمات سرپايي مورد تعهد ساعت) 6(زيرموقتبستري  اسناد  -2

 درصد تعرفه مصوب هيأت وزيران در بخش دولتي 70  بيمه پايه :سهم   -الف

 درصد تعرفه مصوب هيأت وزيران در بخش دولتي 30 : تافرانشيز   -ب

در مراكز خصوصي طرف قرارداد پرداخت مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي مصوب هيأت وزيران برعهده  -1توضيح 

 . پايه نمي باشد بيمه

 .پرداخت هزينه موارد غير بيمه اي بر عهده بيمار مي باشد -2توضيح 

 توسط ارائه شده به بيماران خاص برابر ضوابط اعالم شده ساعت 6خدمات سرپائي  و تحت نظر زير فرانشيز  :3توضيح 

 . خواهد بودشوراي عالي بيمه 

 .بديهي است همواره  مصوبات هيأت دولت مالك عمل است 

 :سند بستري بيمارستاني

 الف ـ  برگ صورتحساب يا معرفي نامه بيمارستاني

خدمات و قيمت اعالم و شامل  كليه بيمه هاي پايه، بيمارستانها و بيمار از طرف شورايعالي بيمه يك فرمت ثابت جهت

 مي گردد.كه توسط مركز درماني ارائه آنها مي باشد 
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، اطالعات برگه صورتحساب منطبق با فرمت فوق بوده و در راه اندازي شده  HISدر بيمارستانهايي كه سيستم   :تبصـره

ارسال صورتحساب به صورت فايل الكترونيكي الزامي  وزارت بهداشت  ITصورت درخواست بيمه هاي پايه و با توافق دفتر 

 است . 

 ب ـ اسنـاد مثبتـه

 به بيمه پايهبه كليه اوراقي اطالق ميشود كه مي بايست طبق ضوابط شورايعالي بيمه جهت پرداخت هزينه سهم 

 .صورتحساب بستري ضميمه گـردد

 :اين اسناد مثبته عبارتند از 

 دستور بستري با تشخيص اوليه ممهور به مهر و امضاء پزشك بر روي برگه دفترچه بيمه بيمار- 1

بديهي است در . مي باشدبال مانعصرفاً در بخش اورژانس بر روي سرنسخه بيمارستان صدور دستور بستري   :تبصره

 هنگام ترخيص ارائه دفترچه درماني الزامي است.

 پايه و يا معرفي نامه بيمه  معتبر  بيمه/ كارتصفحه اول دفترچه  فتوكپي عكس دار- 2

 نيازي به عكسدار بودن دفترچه  نمي  ،زير دو سال بيمه هاي پايه ساير  دربراي بيمه شدگان روستايي زير هفت سال و(

  ).باشد

نهائي كه به تأييد  برگه صورتحساب ممهور به مهر و امضاء پزشك معالج و مهر و امضاء بيمارستان بر روي صورتحساب- 3

  باشد . بيمه رسيدهكارشناس 

تبصره: تائيد اوليه كارشناس ناظر در پشت برگه دستور بستري درج مي گردد. ضمناً در مراكزي كه از سوي بيمه پايه  

 كارشناس معرفي نشده است نيازي به تائيد ندارد.

و درج كد هاي مربوطه  بر   و كمك جراح (درصورت حضور) پزشك جراح و امضاءبرگه شرح عمل ممهور به مهر- 4

 )فتوكپي يا نسخه دوماساس  كتاب ارزشهاي نسبي به همراه درج زمان شروع و پايان عمل جراحي (

و درج ارزش تام، شامل پايه، زمان، ريكاوري و كدهاي تعديلي  متخصص بيهوشي و امضاءبرگه بيهوشي ممهور به مهر- 5

 )فتوكپي يا نسخه دومبيهوشي بر اساس كتاب ارزشهاي نسبي و به همراه درج زمان شروع و پايان بيهوشي (

  مانند پروتز ، مش ، استنت و ....توسط بيمارستان پزشكيتجهيزات خريد يك نسخه فاكتور  تصوير برابر اصل- 6
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كليه تجهيزات پزشكي بايستي از شركت هاي مورد تائيد اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و تبصره:

 آموزش پزشكي تهيه گردد.

  شرح عملبرگه  به پزشكي استفاده شده در عمل جراحيالصاق برچسب تجهيزات - 7

يا تأييد رئيس (مسئول فني داروخانه و امضاء  قيمت گذاري شده ممهور به مهر  مصرف شده وليست دارويي  -8

  )بيمارستان

  . رسيده باشد)رياست بيمارستان تائيديا ( كه به تأييد مسئولين فني مربوطه  پاتولوژي)–(باليني يست آزمايشات - ل9

كه به تأييد   MRIتشخيصي تخصصي و فوق تخصصي نظير سي تي اسكن، پرتوپزشكي، خدمات خدمات - ليست 10

 و در صورت نياز بنا بر درخواست كارشناس بيمه ارسال تصوير گزارش موارد فوق  باشدرسيدهمسئولين فني مربوطه 

  الزامي است .

 و مسئول اتاق عمل  بيهوشي ،جراحو امضاء  اتاق عمل ممهور به مهر لوازم مصرفي  و ليست دارو- 111

 :توضيح 

 .هاي بيمه گر نخواهد بود  مفاد دستورالعمل فوق نافي انجام وظايف نظارتي سازمان  *

هاي مختلف به صورت اسكن شده مي باشد، پرداخت هزينه اسناد  در مراكزي كه مهر پزشكان و مسئولين فني بخش *

 .پزشكي با مهر اسكن شده و امضاي اصل بالمانع است

 .مي باشد 10 ، 7 ، 6 ، 5 ،  4 ،  3 ، 2 ،1مدارك مثبته در پرونده هاي گلوبال شامل رديفهاي * 

  درج ريز هزينه هاي گلوبال ضرورتي ندارد.3تبصره:درخصوص بند

 :به صورتحساب نحوه رسيدگي

 :بستـري 

 به منظور درمان طبي و يا جراحي  ساعت6باالي  به كليه مواردي كه بيمار براساس دستور پزشك،  نيازمند بستري  

 : به شرح ذيل مي باشد. كه، اطالق مي گردد  طبق شرايط اين آيين نامه باشد
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 - درمان طبي1

در صورتيكه جهت بيمار دستور بستري در بخش توسط پزشك صادر و با تشكيل پرونده بستري شود بيمار بستري تلقي 

 .، هزينه هاي وي به تفكيك سرفصلها در رديف هزينه هاي بستري ثبت مي گردد شده

 - درمان جراحي2

 بيمار بستري تلقي مي ، و بيهوشي داشته باشد(غير از اتاق عمل سرپايي)، اتاق عمل چنانچه بيمار نياز به عمل جراحي

  ساعت)6گردد. (حتي در صورتي عدم اقامت كمتر از 

  ساعت)6 درمان تحت نظر(بيماران زير  

ساعت   6به مدت زمان كمتر از بيمارستان اورژانس در   شامل بيماراني مي شوند كه  (تحت نظر)بيماران بستري موقت

 تحت نظر مي باشند.

در صورتي كه در بيمارستانها بخشي به نام بخش اورژانس با استانداردهاي مصوب بخشهاي بيمارستاني داير باشد اين *

بخش با درمانگاه و تحت نظر اورژانس متفاوت بوده و شرايط بستري در آنها تابع شرايط مربوط به ساير بخشهاي 

  .بيمارستاني مي باشد

 ضـوابط و نحوه رسيدگـي به سرفصلهاي پـرونده هاي بيمارستـاني                                   

 ) :هتلينگ(ضوابط و نحوه محاسبه هزينه اقامت يا تخت روز 

قابل  يك روز تخت(صرفًا بخش مصوب بيمارستاني ) ساعت باشد   6در بيمارستان بيشتر ازمدت بستري بيمار چنانچه 

 .محاسبه مي باشد 

  در مراكز جراحي محدود قابل محاسبه نيستهتلينگ هزينه 
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 دستور پزشك معالج  ،ترخيصتاريخ تعداد روزهاي بستري از تفاضل تاريخ ترخيص و تاريخ بستري بدست آمده و مالك .

 (با كسر تعداد روزهاي مرخصي موقت).بيمار مي باشديا فوت   ورضايت شخصي ، 

وزارت بهداشت، از سوي صادره يمارستان مندرج در پروانه اعتباربخشي ب درجه اعتبار بخشي براساسهزينه تخت روز 

درمان و آموزش پزشكي و مطابق تعرفه مصوب هيات وزيران كه هر ساله براساس جدول ذيل ابالغ مي گردد، قابل 

 محاسبه و اخذ مي باشد.

 

كليه بيمارستانها براساس دستورالعمل اجرايي و استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان   –درجه اعتباربخشي   :تبصره

، درمان و آموزش پزشكي هر سال حداقل يكبار مورد اعتباربخشي قرار گرفته و براساس  ابالغي از سوي وزارت بهداشت

،  امتيازات مكتسبه درجه بندي و گواهينامه دريافت مي نمايند كه اين درجه بندي شامل بيمارستانهاي درجه يك عالي

بديهي است وجود گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان جهت احراز درجه   .و زير استاندارد مي باشد  3،  1،2،  يك مثبت

مكتسبه در اداره نظارت الزامي مي باشد و در صورت عدم دريافت گواهي نامه اجراي مصوبه شصتمين جلسه شورايعالي 

، بيمار  ، نوزاد بيمار سطح دوم ، نوزاد سالم اين اعتباربخشي در تختهاي معمولي بيمار سوختگي .بيمه ضروري خواهد بود

هركدام بايد   NICUو  ICU,CCUهمان درجه اعتباربخشي بيمارستان مي باشد اما بخشهاي   POST CCU رواني و 

مطابق و يك بيمارستانها و بخشهاي درجه يك عالي و يك مثبت   .جداگانه اعتباربخشي شده و درجه آن مشخص گردد

 .تعرفه تخت روز درجه يك قابل محاسبه خواهد بود

نكته: در صورت عدم ارائه گواهينامه ارزشيابي در مدت حداكثر چهار ماه از تاريخ انقضاء ارزشيابي قبلي كسورات اعتبار 

 بخشي بيمارستان غير قابل برگشت مي باشد.

 :نكـات

درجه 
ارزشياب

ي 
بيمارس

 تان

يك 
 تختي

دو 
 تختي

سه 
تختي 

و 
 بيشتر

نوزاد 
 سالم

نوزاد 
بيمار 
سطح 

 دوم

تخت 
بيمار 

سوخت
 گي

تخت 
بيمار 
 رواني

تخت 
بخش 
post 

C.C.U 

تخت 
بخش 
C.C.U 

تخت بخش 
I.C.Uجنرال     

        PedICU   
NICU,RICU 

BICU 
 تخت
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 . مخصوص به همان بخش مي باشدصرفًادرجه اعتباربخشي هر بخش - 1

، درجه اعتباربخشي بيمارستانها و بخشهاي ويژه جديد  ، خصوصي و خيريه در بخش دولتي و تأمين اجتماعي- 2

 اعتبار بخشي گواهينامه و ارائه  ريافتد و برداري بعنوان درجه يك محسوب مي گردند االحداث در يك سال اول بهره

  . الزامي و ضروري مي باشد فوق(تا پايان سال اول) دورهبراي

  .باشد ساعت در بيمارستان هزينه هتلينگ قابل محاسبه نمي  6براي اقـامت كمتر از - 3

مطابق تخت روز عادي قابل محاسبه   مي باشد،  فاقد تعرفههيئت محترم وزيران طبق مصوبههايي كه  تخت روز بخش- 4

 .باشد مي

 . تختي يا بيشتر در بخش دولتي مي باشد3 هزينه اتاق برابر  VIP تخت هتلينگ تخت عادي و تعهد بيمه در مورد - 5

قامت امدت زمان )  ICUبعنوان مثال تخت عادي و (نوع تخت بستري گردد  در صورتي كه بيمار در يك روز در دو 6-

 . خواهد بودنوع تخت روز  هزينهمحاسبهبيشتر مالك 

مانند (  - طبق مصوبه شوراي عالي بيمه خدمات درماني-در مورد انديكاسيون بستري در اتاق ايزوله :تخت ايزولـه- 8

با  ) ، ضعف سيستم ايمني بيمار يا ايزوله معكوس درمان يا آلودگي با مواد راديواكتيو و راديوايزوتوپ  -بيماري عفوني

درخواست پزشك معالج، هزينه اتاق ايزوله معادل اتاق يك تختي و براساس درجه اعتباربخشي بيمارستان در بخش 

 . مي گرددمحاسبهدولتي 

ودر   ، تعرفه هتلينگ بخش سوختگي قابل محاسبه بوده در صورت بستري بيمار در بخش سوختگي :تخت سوختگي- 9

تخت بصورت پيگيري شود ، هزينه هتلينگ  ادامه درمان بيمار در ساير بخشها مانند بخش جراحي ترميمي صورتيكه

 .عادي محاسبه مي گردد

 .روزهاي مرخصي موقت از تخت روز كسر مي گردد- 10

 بعنوان  از زمان اولين بستريدر سال هفته 8 حداكثر پزشكيهزينه بستري بيمار در بخش روان  :پزشكيبخش روان -11

 پزشك معالج)  (طبق تشخيصعنوان بيماري مزمنمازاد بر آن  به  وبيماري حاد براساس درجه اعتباربخشي بيمارستان 

  .باشد مي قابل محاسبهبرابر تعرفه تخت رواني درجه سه 

   بيماران مزمني كه جنبه نگهداري پيدا مي كنند خارج از تعهد بيمه هاي پايه مي باشند . (با نظر پزشك معالج)نكته :
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 .در تعهد بيمه پايه نمي باشد  :هزينه اقامت همراه- 12

  :هزينه تخت نوزاد- 13

 روز 2هزينه نگهداري نوزاد سالم به همراه مادر، پس از زايمان طبيعي حداكثر يك روز و پس از سزارين حداكثر  )الف

  .(اسناد گلوبال مطابق بخشنامه مربوطه محاسبه مي گردد) مي باشدمحاسبهقابل 

در صورتي كه نوزاد بدليل بيماري مادر درهمان نوبت بستري در بيمارستان در اتاق مادر يا بخش نوزادان نگهداري ب) 

  .د باش ميناظر قابل محاسبه كارشناس تائيدبا  شود هتلينگ تخت نوزاد سالم

سطح  (با تشكيل پرونده بستري و با تعرفه تخت نوزاد بيمار كه بعلت بيماري بستري مي گردد) روز 28تا سن (نـوزاد ج) 

 .محاسبه مي شود) دوم

 هزينه اقامتدرصد اين مقدار بابت  70مي باشد كه  برابر تعرفه مصوب اين نوع اقامت  (NICU)هزينه نوزاد در بخش  د)

  :مي باشد )به صورت گلوبال(خدمات پزشكي به شرح ذيل برخي از درصد بابت  30و 

، كارگذاري لوله تراشه و اتصال به   اكسيژن تراپي) ،وريدي و شرياني(، كارگذاري كاتتر نافي  خونگيري متناوب از نوزاد

 كشت ، LP(نظير   (sepsis)، كليه اقدامات براي بررسي عفونت خوني آن، تنظيم مكرر دستگاه  SETUPبنت و تغيير 

،  (NG)، گذاشتن لوله بيني معده  ، پالس اكسيمتري (ABG)، نمونه گيري براي گازهاي خوني) خون و ترشحات تنفسي

، سرم  ، تزريقات ، فيزيوتراپي تنفسي ، فتوتراپي كارگذاري سونداژ،  chest tube،  ، تخليه ترشحات ريوي گاواژ و الواژ

 انفوزيون مداوم )، انجام تزريقات توسط پمپ  ، تزريق خوني درماني

 قي ، تزري مشاوره ، اعمال جراح،) مقيم پزشك(بجز معالج پزشك تيزيو ، يناف ريغ كاتتر يكارگذار رينظ خدمات ري* سا

 .باشد يم محاسبه قابل جداگانه رهيغ و خون ضي ، تعوپزشك توسط سورفاكتانت

 

در هتلينگ منوط به حضور پزشك مقيم مي باشد و % هزينه 30 تخت و بيشتر پرداخت 5داراي  ICU  هاي در بخش-14

  .باشد  درصورت عدم حضور پزشك مقيم بالمانع مي هتلينگهزينه% 100 پرداخت تخت 5زير   ICUهاي بخش

  هيئت علمي و ترجيحي مناطق محروم نمي شود .K2 مشمول ICU ،  NICU درصد خدمات 30* 
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 ساعت از نظر 6 مادامي كه بيمار در تختهاي تحت نظر (تختهاي غير مصوب) بيش از تخت روز بيمارتحت نظر : - 15

بستري تعيين تكليف نشده باشد كليه خدمات طبق تعرفه مصوب بدون تخت روز با فرانشيز بستري محاسبه و پرداخت 

 مي گردد  .  

بيماراني كه نياز به بستري در بخشهاي ويژه دارند ولي با دستور پزشك معالج در بخشي بجز بخشهاي در خصوص -16

ويژه بيمارستان بستري گرديده و تحت مونيتورينگ قرار مي گيرند،هزينه اقامت آنها از مجموع هزينه اقامت در بخش 

 ساعته فشار خون به هر روش با ثبت، 24مانيتورينگ يا هولتر   EKG(900770عادي با اضافه نمودن ارزش نسبي كد

 )محاسبه مي گردد.تفسير وگزارش

 . آخرين ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان مالك عمل مي باشدهزينه اقامت،در محاسبه * 

 :ضوابط و نحوه محاسبه هزينه خدمات جنبي پرستاري  

 %6 بيمارستان بجز پزشكان به بيماران بستري ارائه مي گردد تعرفه اي معادل كادر درمان به مجموع خدماتي كه توسط 

  ...انما و  ، پانسمان و ، وصل سرم از جمله اين خدمات مي توان به تزريقات .كل مبلغ تخت روز بيمار تعلق مي گيرد

 .اشاره نمود

 .بيمار بستـري است) تخت روز(كل مبلغ هتلينگ %  6هزينه خدمات پـرستاري و جنبي معـادل * 

%خدمات جنبي پرستاري: شامل هزينه سرنگ،گاز، باند، پنبه، الكل، بتادين، چسب، آب 6* فهرست لوازم مصرفي

% خدمات جنبي پرستاري لحاظ، و به بيمارستان پرداخت مي 6اكسيژنه، ساولن و... مي باشد كه در سرفصل هزينه هاي 

گردد. بنابراين بيمارستان نبايد هزينه اينگونه موارد را بطور جداگانه از بيمه هاي پايه درخواست و يا از بيمه شده بصورت 

 آزاد دريافت نمايد.

 . استمحاسبهقابل ( به جزء كاله ، كاور كفش ولباس يكبار مصرف) تـاق عمل، اتـاق زايمان ا هزينه اين وسايل در*

  .گيـرد  تعرفه تخت تعلق مي% 70 فقط به % تعرفه خدمات پرستاريNICU  6  و   ICU در* 

 .گيـرد  هزينه خدمات پـرستاري به تخت نوزاد سالم نيـز تعلق مي* در هنگام محاسبه هزينه زايمان طبيعي، 

 : ويـزيت
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، اتاق معاينه و يا در بخش بيمارستان  عبارت است از خدماتي كه بوسيله پزشك در مطب يا بطور سرپايي در درمانگاه

 .شود انجام مي

  . طبق تعريف فوق ويزيت در دو قسمت سرپايي و بستري قابل ارائه مي باشد

ه مي شود و مبناي محاسبه حق الزحمه ئويزيت بستري در بيمارستان و بر بالين بيمار و يا در اتاق درمان بيمارستان ارا* 

مي باشد كه مبلغ اين ضريب هر ساله توسط هيأت محترم وزيران جهت  كتاب ارزشهاي نسبي  Kآن براساس ضريب 

  .اجرا ابالغ مي گردد

لج مي باشد، ا توسط پزشك معتعرفه حق ويزيت روزانه در بخشهاي بستري مربوط به مجموع ويزيتهاي انجام شده * 

 . در نتيجه بيش از يك حق ويزيت در روز قابل محاسبه نخواهد بود)يك ويزيت يا بيشتر(

 ( قبل و بعد از عمل جراحي)  نخواهد بودمحاسبه و اخذ  جراح قابل براي،    منجر به جراحيهايويزيت* 

  .نخواهد بودمحاسبه و اخذ  متخصص بيهوشي قابل برايبعد از بيهوشي  ويزيت منجر به بيهوشي و* 

* ويزيت كلينيك بيهوشي بر اساس آيين نامه مربوطه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قابل محاسبه 

 مي باشد.

  .    بر مبناي ويزيت متخصص قابل محاسبه مي باشد ويزيت متخصصين پزشكي قانوني در بخشهاي مسموميت* 

 .باشدقابل محاسبه مي  ويزيت روانپزشكي در ماهدودرخصوص بيماران رواني مزمن بستري در بيمارستان حداكثر * 

جهت قابل پرداخت بودن ويزيت الزم است پزشك معالج نتيجه معاينه و يا دستورات پزشكي را در پرونده منعكس و مهر 

  .و امضاء نمايد

هزينه تخت روز لحاظ گرديده و جداگانه قابل  %30به صورت گلوبال در NICU و   ICUويزيت روزانه پزشك مقيم * 

 .باشد نميو اخذ  محاسبه

درصد هزينه پزشك مقيم به پزشك 30در مراكزي كه فاقد پزشك مقيم در بخش هاي ويژه مي باشند به شرط كسر  *

 كه به عنوان مسوول فني بخش ويژه معرفي گرديده است روزانه يك  icuمتخصص بيهوشي و فلوشيپ يا فوق تخصص 

 ويزيت قابل پرداخت مي باشد.
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بديهي است  . باشد  ميمحاسبهبه شرط انجام ، طبق ضوابط جاري قابل   NICUو  ICUويزيت پزشك معالج در *

 . چنانچه پزشك معالج همان پزشك مقيم باشد ويزيت جداگانه قابل محاسبه  نخواهد بود

* ويزيت همراه با آنژيوگرافي در صورتي كه بيمار صرفاً تحت آنژيوگرافي بايا بدون آنژيوپالستي قرار بگيرد قابل محاسبه و 

 اخذ نمي باشد.

 - ويزيت در مراكز دولتي دانشگاهي به رزيدنت سال سوم و باالتر قابل محاسبه مي باشد. 

 و ساير خدمات مشابه ECT چنانچه بيمار جهت دريافت خدماتي مانند آندوسكوپي، كلونوسگوپي،برونكوسكوپي، نكته:

بستري گردد ويزيت بستري به ايشان تعلق نميگيرد ولي چنانچه در مدت بستري نياز به خدمت مورد اشاره باشد ويزيت 

 روزانه قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.

 :انواع ويزيت بستـري

 تعيين شده در كتاب ارزش نسبي ارزش  برابر  :ويزيت روز اول*

 تعيين شده در كتاب ارزش نسبي ارزش : برابر  نوزادمتولدشده اوليهويزيت *

 تعيين شده در كتاب ارزش نسبي ارزش : برابر  بعـد دوم بهويزيت روز*

 تعيين شده در كتاب ارزش نسبي ارزش  برابر  : ويزيت روز ترخيص*

تعيين شده در كتاب ارزش نسبي بر اساس پروتكل ابالغي وزارت بهداشت ، ارزش ويزيت جامع در بخش اورژانس: برابر 

 درمان و آموزش پزشكي 

 برابر اورژانس در ترياژ 5 سطح بيماران ويزيت( ترياژ 4 و3 سطح بيماران براي اورژانس محدود ويزيت محدود :  ويزيت

 ميباشد) واخذ محاسبه قابل سرپايي ويزيت برابر تخصصي هاي گروه ساير سرپايي مي باشدويزيت ويزيت

 تروما مالتيپل اغمايي، بيماران( بهداشت وزارت مصوب ترياژ دو يا يك سطح )بزرگساالن و اطفال( بحراني مراقبتمراقبت بحراني : 

 )بدحال و
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تعداد ويزيتهاي قابل پرداخت جهت يك بيمار بستري معادل تعداد روزهاي بستري به اضافه ويزيت روز ترخيص مي *  

 چنانچه .، ويزيت روز ترخيص قابل محاسبه نخواهد بود  با رضايت شخصي ترخيص گردد فوت ياچنانچه بيمار. باشد 

 .مي باشد  بيمارتوسط متخصص ويزيت شده است ويزيت قابل محاسبه ،احراز گردد قبل از ترخيص يا فوت

    :مشاوره

عبارت است از خدماتي كه بنا به توصيه و درخواست پزشك معالج توسط پزشكي با تخصص ديگر، به صورت اظهار نظر 

 .يا پيشنهاد به منظور ارزيابي بيشتر و يا درمان بهتر بيمار ارائه مي گردد

منوط به درخواست پزشك متخصص معالج با مهر و امضاء و همچنين جواب مشاوره با مهر و صرفًا پرداخت هزينه مشاوره 

 .امضاء پزشك مربوطه و ذكر تاريخ مشاوره مي باشد

 تعيين شده در كتاب ارزش نسبي محاسبه مي گردد .ارزش برابر هزينه هر بار مشاوره * 

مشاوره براي پزشكان با تخصصهاي مختلف و حداكثر سه   6حداكثر مشاوره انجام شده قابل پرداخت جهت يك بيمار * 

پزشك  بر ويزيت روزانه مازاد دوم به بعدمشاوره هاي بيش از تعداد مجاز به صورت ويزيت روز، يك تخصص از مشاوره 

 . محاسبه مي گردد معالج

 . نخواهد بودمحاسبه قابلمشاوره بيهوشي در صورتي كه منجر به عمل جراحي  و بيهوشي گردد  * 

  * مشاوره جراح در صورتيكه منجر به جراحي گردد قابل محاسبه مي باشد .

ي  منجمله تغذيه و پزشكي اجتماعي تنها بر اساس كدهاي موجود در كتاب قابل پرداخت متخصصين* مشاوره جهت 

  مي باشد. 

 - مشاوره در مراكز دولتي دانشگاهي به رزيدنت سال سوم و باالتر قابل محاسبه مي باشد. 

  : مي باشدمحاسبه شرايط زير قابل تعيين شده در كتاب ارزش نسبي باارزش برابر  مشاوره پزشك مدعو *

 .تخصص پزشك مدعو در بيمارستان موجود نباشد- 

  .درخواست پزشك معالج در پرونده پزشكي موجود باشد - 

  .پزشك مدعو در كلينيك هاي بيمارستان فعاليت ننمايد - 
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 .ويزيت بربالين بيمار انجام شود - 

   .در مورد بيماران سرپايي نباشد- 

 - به  رزيدنت تعلق نمي گيرد. 

 حق العمل :

به مجموعه اي از خدمات ارائه شده به بيماران كه براساس نوع خدمت ، داراي  ارزشهاي نسبي خدمات پزشكي مي باشند 

 ، حق العمل گفته ميشود .

 :پوست و ضمائم-1

، پانسمان  ، انواع پيوند و فلپ پوستي ، اكسيزيون ضايعات خوش خيم و بدخيم ، ترميم ، انواع دبريدمان در اين بخش

 .، انواع ماستكتومي و ساير موارد مربوط به پوست و ضمائم پوستي ذكر گرديده است سوختگي

  :نكات

، براي افتراق آنها بايد به   با توجه به اختالف زياد كدهاي عمل درخصوص برداشتن توده هاي خوش خيم و بدخيم*

اندازه آن و نيز ارسال يا عدم ارسال نمونه  ، ، دست اندازي ، نامنظم بودن توده مسائلي مانند چسبندگي توده به اطراف

  .توجه نمود )، در شرح عمل به آنها اشاره مي گردد كه اغلب(جهت پاتولوژي 

دبريدمان وگرافتهاي انجام شده براساس  ، ، حق الزحمه اسكارتوميهاي پوستي بيماران سوختگيدرخصوص پيوند* 

   .گردد محاسبه ميخدمات سالمت كتاب ارزش نسبي 

* در رابطه با نحوه محاسبه ارزش نسبي خدمات سوختگي و ارزش تام بيهوشي از كد هاي ارزش نسبي خدمات سالمت و 

 آيين نامه هاي مربوط به كتاب استفاده مي شود.

 :(TBSA ) نحوه محاسبه درصد سوختگي بدن *
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بدن به  كه بر اساس آن تمام سطح  استفاده مي شود به شرح جدول زير9براي محاسبه درصد سوختگي از قانون 

 .واحدهاي نه درصدي تقسيم مي شود كه در اطفال به علت بزرگي سر اين ضرايب تغيير مي كند

 :بالغين 

 سوختگي درصد عضو سوختگي رديف

 %18 اندام تحتاني ( هر كدام) 1

 %18 تنه خلفي 2

 %18 تنه قدامي 3

 %9 اندام فوقاني (هركدام) 4

 %9 سر و صورت و گردن 5

 %1 ناحيه تناسلي 6

 :اطفال 

 درصد سوختگي عضوسوختگي رديف

 %14 اندام تحتاني ( هر كدام) 1

 %18 تنه خلفي 2

 %18 تنه قدامي 3

 %9 اندام فوقاني (هركدام) 4

 %18 سر و صورت و گردن 5

 

 :نكته  

 .در نظر گرفته مي شود )متر مربع 7/1(سانتي متر مربع  17000ـ سطح پوست بدن فرد بالغ معادل 1

 .سانتي متر مربع مي باشد 170سوختگي فرد بالغ معادل  %1 ـ هر 2



  اسفند 17ويرايش 
 

32 
 

 .سال اطالق مي گردد 12ـ فرد بالغ از نظر سني به باالي 3

درمان اسكـار سوختگي بعلت عوارضي نظيـر احتمـال تبديل به بدخيمي ، محـدوديت حـركتي ،    :اسكار سوختگي* 

 .باشد  تنفسي يا ايجـاد حساسيت و ناراحتي پـوستي در تعهـد مي

  برداشت پوست جهت گرافت بصورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد .100325*در كد 

* نظر به اينكه در كدهاي ترميمي سوختگي به عنوان شيرخوار و يا نوزاد تنها جهت محاسبه درصد سوختگي اشاره شده 

  دراين موارد قابل محاسبه خواهد بود . 63است لذا كد تعديلي 

 براي خارج نمودن تيشو اكسپندرهاي خارج بافتي حسب مورد چنانچه تواماً از كدهاي فلپ پوستي يا 100190* در كد 

  فاشيايي استفاده شود  ، با رعايت اصول جراحي محاسبه و پرداخت بالمانع خواهد بود . –فلپ عضالني 

 :عضالني –دستگاه استخواني -2

 ، جا اندازي بسته و باز در شكستگي و در رفتگي ، رزكسيون تومور ، نمونه برداري در اين بخش انسيزيون آبسه بافت نرم

، كارگذاري و برداشتن پروتز و جسم خارجي و موارد ديگر براساس نواحي آناتوميك مختلف ذكر شده  ، پيوند استخوان

 .است

 :نكات

 زخمهاي نافذ و  بدليل و يا تاندون در مواردي كه عصببمنظور بررسي احتمال آسيب  زخماكسپلوراسيون* هزينه  

  براساس گزارش و شرح عملعميقتر و گسترده تر زخم وجود داشته باشد، نياز به بررسي  يا تاندون احتمال آسيب عصب

 قابل محاسبه مي باشد.( در صورتي كه ترميم صورت نپذيرد) 

 . نمي باشد و اخذ استئوتومي قابل محاسبه در اعمال جا اندازي باز و فيكساسيون داخلي،* 

  . نمي باشدو اخذ  قابل محاسبه  بطور مجزا  حق الزحمه گچ گيري ، بدون جا اندازيي شكستگي هادر  *
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 كدهايي مثل كپسولوتومي و يا استئوتومي جـزو عمل بوده و جـداگانه ( شكستگيها و...)  داخل مفصل اعمال جراحيدر* 

 .باشد نميو اخذ  محاسبهقابل 

* بابت خارج كردن ايمپلنت هاي عمقي وسطحي (پروتز ، سيم ، پيچ ، ميل و...)  چنانچه داراي كد اختصاصي باشند با 

همان كد ( مانند خارج كردن پروتز هيپ) ودر غير اينصورت از كد هاي خارج كردن ايمپلنت هاي عمقي و سطحي 

 استفاده مي شود .

* كد خارج كردن ايمپلنت هاي عمقي وسطحي (پروتز، سيم، پيچ، ميل و...)  بابت هر تعداد پيچ و پالك خارج شده در 

 يك شكاف جراحي  تنها يكبار قابل گزارش و محاسبه مي باشد .

در خصوص كدهايي با شرح ترميم هر تاندون ، هر مفصل، يا هر عضله در صورت نياز به ترميم بيشتراز يك مورد ،  * 

  - ) طبق ضوابط كتاب ارزشهاي نسبي قابل تسري است .51اصول درصد گيري اعمال جراحي ( كد تعديلي 

در خصوص آن دسته از شكستگيها و آسيبهاي مفصل هيپ و قسمت پروگزيمال فمور كه نياز به كشش استخواني * 

)pin traction  . مي باشد در عمل جراحي اوليه صرفاً كد كشش استخواني قابل گزارش و درخواست مي باشد ( 

تحت درمان نهايي قرار گيرند كدهاي جااندازي   pin traction در صورتي كه شكستگي هاي مذكور تنها با نكته :

 شكستگي هاي بسته در صورت درخواست قابل محاسبه مي باشد . 

*  اعمال جراحي ستون فقرات به منظور اصالح اسكوليوز و كيفوز در سن رشد (هجده سال) يا مشكالت ايجاد شده 

  مي باشد. محاسبهتنفسي قابل

 نكته: در ساير موارد بدون در نظر گرفتن سن بيمار با تاييد شوراي علمي تخصصي بيمه پايه قابل پرداخت مي باشد.

* در ترميم هاي بد جوش خوردگي يا جوش نخوردگي قسمتهاي مختلف اسكلت استخواني ، فيكساسيون داخلي بصورت 

  نمي باشد .محاسبهجداگانه قابل گزارش و 

 *محاسبه هزينه تعويض مفصل

هزينه تعويض مفاصل با شرايط و ضوابط تعيين شده طبق مصوبه هيئت وزيران در شمول تعهدات بيمه هاي 

 پايه مي باشد.
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 :دستگاه تنفس-3

، پرده جنب و ساير موارد مربوطه ذكر  ، ريه ، حنجره ، تراشه و برونش ، سينوس ها در اين بخش اعمال مربوط به بيني

  .شده است

 .)داراي كد مشترك مي باشد  SMRرزكسيون ساب موكوزال (انجام همزمان عمل سپتوپالستي و  *

  در اعمال سپتورينو پالستي ،هزينه سپتوپالستي بر مبناي تعرفه اين عمل در فهرست تعرفه گلوبال اعمال جراحي شايع

  قابل محاسبه مي باشد .با تاييد كارشناس بيمه 

قابل محاسبه كارشناسي بيمه هاي پايه و تأييد * اعمال جراحي فك وصورت در صورتيكه جنبه درماني داشته باشد با 

 مي باشند .

 :دستگاه قلب وعروق- 4

 حق العمل جداگانه اي براي ،  بستري نوبتهمان،  در خونريزي يا ترومبوز پس از عملكنترل  مجدد براي * جهت اعمال

 .جراح قابل محاسبه نمي باشد

 دركليه اعمال جراحي قلب باز بر روي يك يا چند رگ ،كدهاي برداشت شريان يا وريد بصورت مجزا قابل محاسبه نمي* 

  .باشد

هـزينه تعبيه - ) 51كد تعديلي(  با اعمال  كار گذاشته شودبا ساير اعمـال جـراحيي كه پيس ميكر همراه درصورت* 

 .  خواهد گـرديد محاسبهپيس ميكر 

 قابل محاسبه و اخذ نمي باشد .  CABG پيس ميكر موقت همراه با اعمال جراحي نكته :

 الزمه عمل اصلي ميكه مانيتورينگ ، استـرنوتومي ،  Swan  Ganzخدماتي مانند به همـراه اعمال جـراحي قلب باز * 

 . نيستمحاسبهباشند قابل 

 .باشد  نمي محاسبهدريچـه قابلهمان  تعـويض دريچـه هزينه ترميم * در
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تعرفه آنـژيوگـرافي   %50،حسب مـورد ) محيطي (پـريفـري عروق  آنژيوگـرافي  توام باآنژيوگـرافي عـروق كرونردر  *

 مي باشد.  محاسبهعـروق محيطي قابل

 درصد از آنژيوگرافي هاي عروق كرونر قابل محاسبه و 30نكته : هزينه جز حرفه اي آنژيوگرافي عروق محيطي حداكثر در 

 اخذ مي باشد (به تفكيك هر پزشك) و بديهي است هزينه آن بطور جداگانه قابل اخذ نمي باشد.

يا مال فانكشن دريچه فقط يكبار قابل گزارش  سوان گانز و فلوروسكوپي قلبي جهت موارد مورد نياز مثل پيس ميكر ،* 

   .باشد محاسبه مي و

*درزمان انجام اعمال اينترونشنال قلب و عروق، حضور تيم استندباي بيهوشي و جراحي قلب در بيمارستان محل عمل 

الزامي است و در صورت عدم حضور تيم استندباي بيهوشي و جراحي ، هيچگونه هزينه اي بابت اين خدمات قابل 

 محاسبه و اخذ نمي باشد.

 قابل محاسبه نمي باشد .و جـراحي قلب   Interventionalاز اعمـال و بعد  ويـزيت قبل *

*  CPR  ) در بخش  )احياء بيمار ICUو در  محاسبهقابل  غيرCCU و بخش هاي عادي و اورژانس قابل محاسبه 

 . مي باشد

  :گيـرد   اعمـال جـراحي قلب باز با دو روش صورت مي* 

on  pump -   قلب در حالت  گيـرد و با استفاده از پمپ اكسيژناتور صورت مي»arrest « مـورد عمل جـراحي قـرار مي 

   .گيـرد

off  pump -   قلب در حالت  .گيـرد صورت مي) استاباليزر (كه با استفـاده از شنتهاي كرونري و اختاپوس يا استارفيش 

Beatting   گيـرد يا ضربان دار معلق و ثابت نگه داشته شده و مـورد عمل جـراحي قرار مي. 

  :دستگاه خون و لنف-5

 * آسپيراسيون مغز استخوان و آسپيراسيون به همراه بيوپسي سوزني هركدام جداگانه داراي كد مي باشند .

  :دستگاه گوارش-6

 برخي نكات مهم:
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مي  ، از مواردي چون شرح عمل و ارسال نمونه براي پاتولوژي جهت بررسي انجام نوع راديكال :تانسيلكتومي راديكال* 

سال انجام مي گردد و در گزارش  15 قابل ذكر است كه تانسيلكتومي راديكال بيشتر در سنين باالي  .توان استفاده نمود

  (جواب پاتولوژي الزامي است).عمل جراحي به برداشتن مثلث رتروموالر بايد  اشاره مي گردد

 :عالوه بر شرايط عمومي اندوسكوپي نكات ذيل قابل ذكر است  ERCP * در

  . قابل محاسبه مي باشدبيمهتعداد تخت روز براساس تأييد كارشناس - 

 .تعرفه خدمت براساس كد مربوطه در كتاب براي هر بيمار جداگانه محاسبه مي شود -

 تنها در صورت القاء توسط پزشك متخصص بيهوشي و حضور مستمر وي تا پايان عمل بر مبناي  Sedationبيهوشي و  -

 ارزش نسبي مندرج در كتاب قابل محاسبه مي باشد.

 داشته ي جنبه درمانكهيدر صورتو  )Morbid Obesityمرضي( يهاي معده در چاق و يا بالونينگ پسي باي جراحاعمال *

با تاييد شوراي علمي- تا زمان تنظيم گايدالين توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي BMI≥40  با باشد

 . باشد ي ممحاسبهقابل بيمه هاي پايه  تخصصي 

  :دستگاه كليه و مجاري ادراري-67

 برخي نكات مهم:

 .، سنگ مثانه نيز خارج گردد قابل محاسبه نمي باشد چنانچه همراه با عمل پروستاتكتومي سوپراپوبيك :سنگ مثانه* 

 . گزارش الزامي استائه كدهاي مربوطه ، ارشرح، با توجه به  درخصوص خدمات يورديناميك* 

اصول درصد گيري اعمال جراحي ( كد  ، در خصوص كدهاي بررسي اوروديناميك در صورت نياز به بيشتر از يك خدمت 

  - ) طبق ضوابط كتاب ارزشهاي نسبي قابل تسري است .51تعديلي 

 ،ساير موارد مشابه و برداشتن تومور مثانه با دستگاه مخصوص از راه مجراي ادرار ، TULدر اعمال جراحي * 

  .نمي باشد محاسبه قابل  جداگانه سيستوارتروسكوپي و كاتتر گذاري الزمه عمل بوده و 
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ماه بعد از اولين  3 هر كليه يا حالب تا  همان سنگادامه درمان براي سنگ شكني  ( ESWL) انجام ليتوتريپسي* در

 و هزينه مجدد قابل محاسبه نمي باشد. باشد  جلسه مي

حضور مستمر متخصص تجويز بيهوشي در موارد خاص توسط پزشك معالج و درصورت ESWL*هزينه بيهوشي در 

بيهوشي وتكميل برگ بيهوشي، بر اساس ارزش نسبي مندرج در كتاب ارزشهاي نسبي خدمات سالمت قابل محاسبه مي 

 باشد.

  :دستگاه تناسلي مذكر -8

 .باشد   نميمحاسبهدر پـروستاتكتومي سوپراپوبيك خارج كـردن سنگ مثـانه قابل *

  :جراحي دو جنسي -9

 . مي باشدپايه مورد تعهد بيمه با تاييد پزشكي قانوني   ) دو جنسي(بيماران هرمافروديتدر اعمال جراحي 

  :مراقبت هاي مامائي و زايمان- 10

 اعمال آيين نامهبراساس  دانشگاهي و غير دانشگاهي زايمان طبيعي توسط پزشك در بيمارستانهاي دولتي و سزارين * 

 .قابل محاسبه مي باشدبر اساس كتاب ارزشهاي نسبي جراحي گلوبال و در بيمارستانهاي خصوصي ، 

 501730در خصوص  مواردي كه بيمار خارج از بيمارستان زايمان مي نمايد در صورت انجام كوراژ بعد از زايمان كد * 

 قابل محاسبه مي باشد .

كد زايمان مندرج در كتاب ارزش نسبي  دربراساس شرح بيهوشي * حق الزحمه ايجاد بي دردي براي متخصص بيهوشي 

 قابل محاسبه مي باشد .(در بخش  دولتي به سرجمع گلوبال  اضافه مي گردد)

 با حضور مستمر پزشك متخصص "كد زايمان بدون درد با ساير روشها"در موارد زايمان بدون درد با گاز آنتونوكس * 

 برداري است  .  بيهوشي قابل بهره

* هزينه زايمان توسط كارشناس مامايي يا كارشناس ارشد مامايي معادل ارزش نسبي زايمان طبق كد مربوطه  در كتاب 

 ارزش نسبي،  قابل محاسبه خواهد بود.
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 مي گردد  و ساير موارد (جز فني، محاسبه درصد قابل 50* در سزارين خارج از انديكاسيون جز حرفه اي پزشك 

 20بيهوشي هتلينگ وساير موارد)  بر اساس گلوبال سزارين قابل پرداخت مي باشد. به عبارتي از سر جمع تعرفه گلوبال 

 كا كسر مي گردد. 

 باشد .  قابل گزارش نمي NSTگلوبال ، خدمت  زايمان طبيعي و سزارين بصورت * در

در تعهد  نازائي است  ،درماني براي بيماريهـايي كه يكي از عوارض جانبي آنها-  تشخيصي جراحي ، طبي واقـدامات * 

  بيمه پايه مي باشد.

 )در تعهد بيمه پايه  ZIFT-IUI-GIFT-IVF-ART-MICRO INJCTIONهزينه هاي انواع لقاح مصنوعي (از جمله * 

 نمي باشد .

 .باشد   ميمحاسبههزينه بازكـردن لوله ها براي برگشت قدرت باروري در افـرادي كه قبالً عقيم شده اند قابل * 

در IUD*هزينه وازكتومي و توبكتومي(بجز مواردي كه ضرورت آن به تائيد مرجع قانوني مربوطه رسيده باشد) و تعبيه 

 تعهد بيمه پايه  نمي باشد.

  دستگاه عصبي-11

 :نكاتبرخي 

 در صورتي قابل محاسبه مي باشد كه به منظور رفع (دوراپالستي ) يا نشت مايع مغزي نخاعي صرفًا ترميم پرده دورا * 

 .رينوره يا اتوره انجام شود اما در ساير اعمال مغزي قابل محاسبه نمي باشد

 * ترميم نشت دورا يا مايع مغزي نخاعي در نخاع به همراه ساير اعمال جراحي  ستون فقرات   قابل محاسبه نمي باشد .

  :چشم و ضمائم چشمي -14

هيدروكسي آپـاتيت و اعمـال . باشد  عمل جـراحي تخليه چشم جـزو تعهـدات مي:  تخليـه چشم و كارگـذاري پـروتـز *

 . باشد  نمي بيمه پايه در تعهـد)روكش (  shell  و هزينه درتعهـد بوده پـروتز آن و جـراحي مربوط به جاگـذاري
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 قابل محاسبه  ايجداگانه، هزينه تزريق هوا يا سالين بداخل اتاقك قدامي  با فلپ  در صورت در جريان ترميم ملتحمه* 

 .نمي باشد

 كتاب ارزشهاي نسبي خدمات سالمت در 602020 بر مبناي كد وپالستي (پيوند قرنيه)؛ به هر روشتكراهزينه عمل *

 تعهد بيمه پايه و قابل محاسبه مي باشد.

 كتاب ارزشهاي نسبي خدمات سالمت 602055بر مبناي كد  هي قرنلي و تحوي ، نگهداريساز آماده ، هيته يها نهي* هز

 . باشدي مدر شمول تعهدات بيمه پايه و قابل محاسبه

گيرند قابل محاسبه يم در بيماراني كه صرفاً جهت درمان كاتاراكت تحت عمل جراحي قرار سطحيويتركتومي  *

 .باشدنمي

* (PanRetinal Photocoagulation)PRP   كتاب ارزشهاي 602370 و بر مبناي كد لسهج4براي هر چشم حداكثر 

   مي باشد. محاسبهقابلنسبي خدمات سالمت 

 استفاده مي شود.هزينه دارو برابر ضوابط مصوب بصورت جداگانه قابل محاسبه 602275* جهت تزريق آواستين از كد 

 است.

  استفاده مي گردد. هزينه دارو برابر ضوابط 602380 و 602375 كد هاي Visudyne* جهت فتو ديناميك تراپي با 

 مصوب بصورت جداگانه قابل محاسبه است.

  برخي نكات:

 - هزينه هاي درماني مسموميت ها در تعهد بيمه هاي پايه مي باشد . 

 - هزينه هاي در ماني خودكشي قابل محاسبه مي باشد .

  قابل محاسبه مي باشد: فقط در موارد ذيل- هزينه هاي درماني  ضرب جرح 

  - نزاع خانوادگي بستگان درجه يك 

  - ضارب متواري اعم از شناخته شده  و ناشناس با تاييد مقام قضايي 

  - ضارب با اختالالت رواني بدون قيم قانوني،

طبق ضوابط بيمه هاي پايه در تعهد - هزينه هاي درماني حوادث حين كار به جز مواردي كه بر عهده كار فرما مي باشد 

 مي باشد. 
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 ، خارج از شمول تعهدات بيمه پايه مي باشد.  جراحي اعمال عوارض  از ناشي  درماني هاي هزينه- 

  :استفاده از كمك جراح

 .باشد قابل گزارش مي-) 80(، كد تعديلي  در مواردي كه جراح مسئول بيمار به هر علت نياز به كمك جراح داشته باشد

 .باشد ، با رعايت شرايط ذيل قابل محاسبه و اخذ مي به ارزش نسبي نهايي خدمت ارائه شده به بيمار %20،  در اين موارد

 .گيرد و باالتر تعلق مي  3در مراكز آموزشي ضريب كمك جراح فقط به رزيدنتهاي سال  1-

 .در مراكز غيرآموزشي كمك جراح فقط ميتواند متخصص مرتبط باشد 2-

 نكات: 

 و باالتر بعنوان كمك جراح در عمل حضور نداشته است كليه پرداخت هاي 3 چنانچه مشخص گردد رزيدنت سال الف:

 كمك جراحي وي در آن ماه پرداخت نخواهد شد. 

ليست اعمال جراحي كه نياز به كمك جراح دارد توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و مطابق ليست   ب :

 پيوست اعالم ميگردد و تا زمان اعالم كمافي السابق عمل مي گردد.

شـايان ذكـراست در همه موارد كمك جـراح بايد برگه شـرح عمل و صـورت وضعيت اتـاق عمل را مهـر و امضاء * 

 .نمايد

 :ل ( جزء فني )اتـاق عمـ هزينه 

در كليه -) كتاب ارزش هاي نسبي قابل محاسبه مي باشد  به طوريكه 27*هزينه اتاق عمل مطابق با كد تعديلي( 

،  ، ارزش نسبي سوم براي خدمات سه ارزش نسبي درج شده است  »واحد ارزش نسبي «مواردي كه در ستون 

 :باشد  ميمحاسبه جزء فني بسته به نوع خدمت به يكي از روشهاي زير، قابل .نشاندهنده جزء فني آن خدمت است

يك ارزش نسبي درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق  تنها »واحد ارزش نسبي « كه در ستون كليه مواردي*

 ارائه دهنده خدمت، درصد و در بخش خصوصي40 ارائه دهنده خدمت، معادل، در بخش دولتي عمل  ارائه ميشود 

قابل محاسبه توسط مركز به عنوان جزء فني  »ارزش نسبي  واحد «درصد از ارزش نسبي درج شده در ستون   25معادل
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ارائه دهنده خدمت ميباشد. مبناي محاسبه جزء فني توسط بيمه پايه در هر دو بخش دولتي و خصوصي معادل 

 %ارزش نسبي درج شده در ستون واحد ارزش نسبي با اعمال تعرفه بخش دولتي مي باشد.40

اي و  جزء كلي، جزء حرفه(هرسه جزء ارزش نسبي   »واحد ارزش نسبي «كليه مواردي كه براي يك خدمت در ستون *

تعيين شده است اعم از اينكه خدمت مربوطه در اتاق عمل يا خارج از اتاق عمل ارائه شود، ارزش نسبي سوم به  )جزء فني

در هر دو بخش  )جزء فني( درصد ارزش نسبي سوم 100،  در اين موارد .عنوان جزء فني آن خدمت محسوب ميگردد

، به طور جداگانه قابل محاسبه  گردد و جزء فني ديگري دولتي و خصوصي به عنوان جزء فني محاسبه و پرداخت مي

 .باشد نمي

تنها يك ارزش نسبي درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق  »واحد ارزش نسبي  «كليه مواردي كه در ستون *

شود، به اين معني است كه اين خدمات داراي جزء فني قابل توجهي نيست و جزء فني براي آنها قابل  عمل ارائه نمي

اي ، به عنوان جزء حرفه درصد ارزش نسبي درج شده در ستون مذكور 100،  در اين موارد .باشد محاسبه و اخذ نمي

  .شود خدمت در نظر گرفته مي

انواع ست هاي جراحي پك ،  TURپالس اكسيمتري و مانيتورينگ قلب با متعلقات ، دستگاه  ،  NR2RO و OR2Rهزينه  *

 .دستگاه ونتيالتور جداگانه قابل محاسبه نمي باشد) و  ...، شان ،كاله، ماسك و گان( لجنرا

* فهرست لوازم مصرفي هزينه اطاق عمل(جزء فني): مانند هزينه انواع تخت اتاق عمل، چراغ سياليتيك، دستگاه 

 و ...)، دستگاه مانيتور  ساكشن، كليه دستگاههاي سرمايه اي اتاق عمل از جمله دستگاه الكتروكوتر (قلم كوتر، پليت كوتر

 و ... )، دستگاه پالس اكسيمتري با متعلقات، دستگاه TUR (پروپ، لوپ TUR، دستگاه ) chest leadبا متعلقات ( بجز 

استرايكر، دستگاه ونتيالتور (لوله هاي خرطومي، كانكتور و ... )، دستگاه اشعه (تلويزيون)، چراغ اشعه ماوراء بنفش، انواع 

ست هاي جراحي (ست ارتوپدي، ست جنرال، ست پرپ، ست المينكتومي و ...)، هزينه پگ جنرال (گان، شان، كاله، 

، گان، كاله بيمار، هزينه استريل ست هاي جراحي، انواع محلولهاي شوينده و استريل N2O، گاز O2ماسك و ...)، گاز 

كننده مانند (آب اكسيژنه، الكل، بتادين، ساولن و ...) مي باشد كه در سرفصل  جزء فني لحاظ و به بيمارستان پرداخت 

مي گردد. بنابراين بيمارستان نبايد هزينه اينگونه موارد را بطور جداگانه از بيمه پايه درخواست و يا از بيمه شده دريافت 

 نمايد.
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 : دارو و تجهيزات مصرفي

 را يمصرف زاتيتجه و داروها تمام كه هستند موظف درمان و بهداشت وزارت يها نامه نيآئ طبق يدرمان مراكز هيكل

 نيآخر ديبا مراكز نيهمچن و ندينما يخوددار فوق موارد هيته جهت ماريب ارجاع از و قرارداده مارانيب ارياخت در و هيته

 يدگيرس كارشناس اي و مهيب ادارات به يبررس جهت را يمصرف زاتيتجه و دارو متيق رييتغ اي و متيق فاكتور و ستيل

 .ندينما ارائه كننده

 درخواست برگه با را يبستر صورتحساب در يدرخواست زاتيتجه و دارو زير است موظف كننده يدگيكارشناس رس

 داده مطابقت است موجود يبستر سند در فوق موارد مصرف بابت كه يمستندات ريسا و يپرستار دستورات معالج، پزشك

 .دينما دييتأ را يينها ستيل و

 يدگيرس جهت جداگانه ستيل يط كي كه هر ي، ، اتاق عمل و بخش بستربوده بخش دو شامل يمصرف زاتيدارو و تجه

 . بود خواهد يبستر سند مهيضم

مبناي تعهدات بيمه پايه،  حداقل نرخهاي مصوب اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت،درمان و * درخصوص لوازم، 

  هي پامهي بعهده به التفاوت مابه پرداخت باالتر يمتهايق با گـري و در صورت استفاده از انواع دآموزش پزشكي بوده

  .باشدي نم

 . باشدي نممحاسبه قابل  ICU , CCU در  chest lead نهي* هز

  :MRIو  CT Scanراديولـوژي، سونوگـرافي، پزشكي هسته اي 

كليه موارد فوق با كنترل وجود درخواست توسط پزشك معالج و گواهي ارائه خدمت و در صورت لزوم ضميمه نمودن 

مطابق دستورالعمل مربوطه  ممهور به مهر و امضاء پزشك انجام دهنده مطابق با تعهدات و تعرفه هاي مصوب در  گزارش

 . خواهد بودمحاسبهكليه سرفصلها قابل رسيدگي و 

 * MRI  نمي باشدمحاسبهدرخواستي توسط پزشك عمومي قابل . 

 :آزمايشگـاه و پاتولـوژي 
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پيرو موارد اشاره شده قبلي تمامي درخواستهاي آزمايش و پاتولوژي كه به دنبال دستور پزشك معالج صورت گرفته  با 

 كنترل برگه گزارش نتايج اقدامات انجام شده و يا برگه رسيد نمونه پاتولوژي هزينه هاي مربوطه قابل محاسبه خواهد بود

. 

 در روزهاي بعد به ازاي و  )800005 (كد پذيرش تعرفهدرخصوص خدمات آزمايشگاهي جهت اولين روز بستري يك * 

 .قابل محاسبه خواهد بود ) 800010مورد خونگيري (كد يك هر بار خونگيري تعرفه 

 :فيـزيوتراپـي 

 901640* در صورت  انجام فيزيو تراپي تنفسي در ساير بخش ها به غير از بخش هاي ويژه وتخصصي ريه وتوراكس كد 

 قابل محاسبه مي باشد.

 * در صورت عدم رعايت مدت زمان تعيين شده  در كد هاي فيزيوتراپي، هزينه اي قابل محاسبه نمي باشد.

  :شيمـي درمـاني

* ويزيت همزمان با شيمي درماني قابل محاسبه نمي باشد و در صورتي كه به هر دليل بيمار نياز به بستري داشته باشد 

 .طبق ضوابط بستري ويزيت محاسبه مي گردد 

 نكات : 

 الف : كد هاي شيمي درماني صرفاً در حضور پزشك در بخش قابل محاسبه و اخذ مي باشد.

  شيمي درماني به داخل حفره پلور صرفاً در صورت انجام توسط پزشك قابل محاسبه و اخذ مي باشد.901555ب : كد 

 انفوزيون طوالني مدت با استفاده از يك پمپ صرفاٌ در زمان حضور پزشك در بخش قابل محاسبه مي 9015509ج : كد 

 باشد.

 د: در تزريق دسفرال ، هزينه لوازم و تجهيزات مصرفي بطور جداگانه قابل محاسبه نمي باشد.
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 استفاده مي شود. در صورت استفاده از پمپ و 901550 ساعت با يا بدون پمپ ، از كد 8ه : براي شيمي درماني باالي 

  فقط يكبار قابل گزارش مي باشد.901550ترخيص بيمار كد 

  قابل گزارش مي باشد.901565ي: براي شارژ مجدد پمپ شيمي درماني در روزهاي بعد كد 

 توسط پزشك، تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتي بادي هاي مونوكلونال براي مثال ATGر : تزريق داروي 

) توسط پزشك و تزريق داروهاي بي فسفوناتها ( براي مثال زومتا و IVIGريتوكسي مب، ايمونوگلوبين داخل وريدي (

پاميدرونات) و پالس متيل پردنيزولون توسط پزشك يا تحت نظارت مستقيم، در صورت انجام حين شيمي درماني به 

 صورت جداگانه قابل گزارش نمي باشد.

  : نوار نگـاري ها

در كليه كلينيكهاي سرپايي و بخشهاي بستري بيمارستاني و مراكز جراحي محدود در صورت تجويز  EKG* هزينه

 ليد ) قابل محاسبه 12ليد) قابل محاسبه مي باشد و جز حرفه اي آن خدمت (12 استاندارد (EKG پزشك معالج و انجام 

 مي باشد

 قابل محاسبه مي باشد. (به جز بخش 900770 ساعت) ، كد 8 ساعت (حداقل 24*در صورت انجام مانيتورينگ قلبي تا 

 هاي ويژه)

، تزريق استرپتوكيناز و... كه توسط EKG : براي انجام اعمالي مانند شستشوي گوش، تزريق شيمي درماني، انجام 1نكته

 پرستار انجام مي شود، پرداخت هزينه دستمزد پزشك امكانپذير نمي باشد.

: تعرفه بيهوشي در خدمات تشخيصي درماني كه در غالب موارد بدون بيهوشي انجام مي گردد ولي به داليل علمي 2نكته 

و پزشكي بيمار بيهوشي دريافت مي نمايد فقط با حضور متخصص بيهوشي قابل انجام بوده و توسط جراح و يا متخصص 

 مربوطه قابل گزارش نمي باشد. 

بيهوشي در خدمات ذيل با درج علت علمي و پزشكي و انديكاسيون  بيهوشي در خارج اتاق عمل بصورت گلوبال قابل 

 گزارش مي باشد:

1- CTscan كا4 بيهوشي بصورت گلوبال  
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2- MRI كا5 بيهوشي بصورت گلوبال  

  كا4بيهوشي در خدمات سيگموئيدوسكوپي، آندوسكوپي، پروكتوسيگموئيدوسكوپي و ركتوسيگموئيدوسكوپي  -3

  كا5كلونوسكوپي (كامل) و الرنگوسكوپي  -4

  كا 8برونكوسكوپي  -5

6- ERCP 7كا 

 :دياليــز

به علت بيماريهاي قلبي ، فشار خون ، عفونت ، نارسايي كبدي ، لوپوس ، شيمي  كليه  حاددر نارسايي :دياليز حاد* 

 26 براي مراكز دولتي و  17K بصورت گلوبالجلسه اول با ارزش نسبي  6همودياليز اوليه  تا  و .......  مسموميتدرماني ،

 (900140).گردد  ميكا براي مراكز خصوصي محاسبه

  مي محاسبه 23kمراكز خصوصي  و  15K نسبي شبه صورت گلوبال در مراكز دولتي با ارز :دياليز مزمن * 

 . (900145)گردد

 و K150 بصورت گلوبال با ارزش نسبي 900150* دياليز صفاقي : در بيماران با نارسايي مزمن كليه بر اساس كد 

  قابل محاسبه مي باشد.K12 با ارزش نسبي 900155در هر ماه  بر اساس كد " آموزش و مديريت بيمار توسط نفرولوژ"

* جهت احتساب لوازم مصرفي ، شالدون گذاري ، كاتتر گذاري و ..... به شيوه نامه بسته خدمتي بيماران خاص و صعب 

 العالج مراجعه گردد .

 :پروتـــز

پروتزهاي استفاده شده در اعمال جراحي مورد تعهد در صورتي كه توسط مراكز درماني تهيه گردد پس از كنترل شرح 

براساس آخرين  مورد تعهداستفاده قرار گرفتن آن براساس قيمت هاي عمل و ساير مستندات مبني بر مورد 

 .دستورالعملهاي ابالغي قابل محاسبه خواهد بود 

 :نحوه تقويم اسناد
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قيمت ريالي هر يك از سرفصلهاي اشاره شده فوق در برگه معرفي نامه يا صورتحساب بيمارستاني بيمار در مقابل عنوان 

مربوطه قيد گرديده و كارشناس رسيدگي كننده موظف است پس از بررسي يك به يك بندهاي فوق در صورت تاييد 

مشخص كرده و  دايرهكنار هر رقم آنرا تاييد نموده و درصورت اعمال تعديالت دور رقم مربوطه را با )√(مبالغ با عالمت 

مشخص گرديده و   صفر است با محاسبهرقم صحيح را در كنار آن قيد نمايد و در مواردي كه رقم مربوطه كامالً غير قابل 

 .توضيح مختصري عنوان گردد

  . فرانشيز و سهم سازمان براساس ضوابط مربوطه از جمع كل صورتحساب محاسبه مي گردد

* تقويم اسناد بيمارستاني توسط كارشناس رسيدگي كننده ( فني ) با خودكار سبز و كارشناس حسابداري با 

 خودكار قرمز در صورتحساب درج  گردد. 

نكته : در صورت درخواست بيمه هاي پايه مراكز ملزم به ارسال فايل الكترونيكي بوده و در صورت مغايرت اسناد 

 كاغذي با فايل ارسالي فايل و اسناد كاغذي جهت اصالح عودت داده خواهد شد . 

 :مراكز جراحي محدود و سرپايي

مالك پذيرش وانجام اعمال جراحي بر اساس ليست اعالمي اعمال جراحي مجاز از طرف مراكز جراحي محدود در  *

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و حسب مورد تا زمان اعالم ليست جديد بر اساس تصميمات متخذه داخلي بيمه 

 هاي پايه مي باشد.

بيمه و سهم   %10محاسبه و پـرداخت هتلينگ براي مراكز جراحي محدود امكانپـذير نبوده و دراين مراكز فـرانشيز  * 

 .باشد  هاي دولتي مي تعرفه  %90 پايه 

 :آئين نامه اجرايي طرح گلوبال

به تفيك درجه ارزشيابي مكتسبه انواع بيمارستانها تنظيم و اعالم گرديده است تعرفه هاي هزينه اعمال جراحي گلوبال *

 .مي باشد و تفاوت تعرفه ها در بيمارستانها با درجات مختلف تنها ناشي از تفاوت هزينه اقامت هتلينگ
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 تعرفه هاي هزينه اعمال جراحي گلوبال در كليه بيمارستانها و مراكز جراحي محدود طرف قرارداد و در مراكز غير طرف *

قرارداد (بصورت خسارت متفرقه) قابل اعمال مي باشند. در مراكز جراحي محدود، هزينه هتلينگ از سرفصل تعرفه گلوبال 

 كسرخواهد گرديد.

باشد بايستي هزينه  ...  مش و، لنز و ، پالك در مواردي كه درمان بيمار در بيمارستان نيازمند مصرف پروتز مانند پيچ* 

  .آن به قيمت سرجمع اضافه گردد

 نكته : پرداخت هزينه مش فقط در هرني انسزيونال قابل پرداخت مي باشد.

، اكوكارديوگرافي  ، سي تي اسكن، آنژيوگرافي، راديوتراپي و مشابه آن همچنين تست ورزش MRI ارائه خدمات * 

داپلررنگي و آندوسكوپي ها در تعرفه سرجمع منظور نگرديده و در صورت ارائه اين خدمات بايد جداگانه به هزينه 

 .سرجمع اضافه شوند

، دارو و وسايل مصرفي در سرجمع گلوبال منظور  ، راديولوژي ، آزمايش ، پاتولوژي خدمات الكترو، مشاوره، سونوگرافي* 

  .گرديده و جداگانه محاسبه نمي شود

يا يك  چنانچه در هر نوبت بستري جهت يك بيمار دو عمل جراحي گلوبال مانند شكستگي دوبل ساعد و اسپلنكتومي* 

 مانند شكستگي دوبل ساعد و شكستگي مفصل ران و يا خدماتي نظير  عمل گلوبال و يك عمل خارج از تعرفه گلوبال

ICU  ،CCU  محاسبه ارزش هاي نسبيهزينه هاي مربوطه با استفاده از كتاب  پرونده از گلوبال خارج و ارائه گردد 

 .گردد

به عهده  هزينه مشكالت ناشي از اعمال جراحي گلوبال مانند خونريزيهاي بعد از عمل و ساير مشكالت مرتبط با عمل* 

 .به هزينه سرجمع اضافه نخواهد شد موارد مراكز درماني و بيمارستانها است و هزينه اي بابت اينگونه

 بيمه پايهمراكز درماني مي بايست از اعالم هزينه اعمال گلوبال به صورت غير گلوبال اجتناب نمايند، بديهي است * 

 .هزينه اينگونه اعمال را بر طبق تعرفه گلوبال پرداخت نموده و هزينه مازاد قابل محاسبه نخواهد بود

،  چنانچه اعمال گلوبال به صورت سرپايي در بيمارستان انجام گردد، به شرط عدم كاهش كيفيت خدمات درماني* 

  . قابل محاسبه مي باشد با فرانشيز بستري هزينه مربوطه طبق تعرفه گلوبال
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در صورت احراز به سر جمع تعرفه خدمت -)  95-) و(90-) ، (85-) ، (63-) ، (39* در اعمال گلوبال كدهاي تعديلي (

 .اضافه مي گردد 

صرفاً بابت حق العمل جراحي ،  ، هر يك از پزشكان ارائه دهنده خدماتدر موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن * 

 .بيهوشي و ويزيت اوليه نوزاد سالم ارزش ريالي ضريب كاي دوم به سر جمع هزينه گلوبال اضافه مي گردد 

 :حوادث ترافيكي 

عبارت است از هر نوع حادثه مربوط به وسايلي كه جهت حمل و نقل انسان ها يا كاالها از مكاني به مكان ديگري اتفاق 

 .مي افتد

، ديگر  ، قطار ، موتور ، وسايل نقليه موتوري اعم از ماشين ، وسايل نقليه آبي ، فضاپيما شامل حوادث مربوط به هواپيما

 ...وسايل حمل و نقل جاده اي و 

،  ، بولدوزرها ، جرثقيل ها حوادث ناشي از ماشين هاي كشاورزي و ساختماني و ساختمان سازي همانند تراكتورها :نكته

در صورتي بعنوان حوادث ناشي از حمل و نقل محسوب مي شوند كه اين وسايل به عنوان يك ماشين حمل و نقل 

در غير اين صورت اين وسايل به  .در حال تردد باشند  و ساير معابر رسمي ترافيكي  بزرگراههاجاده هاي مواصالتي،در

و حوادث ناشي از فعاليت اين ماشين آالت در خارج از معابر .عنوان ماشين آالت يا دستگاه در نظر گرفته مي شوند

  ترافيكي فوق الذكر ،حادثه ترافيكي تلقي نمي گردد.

 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات 37ماده  »ب«به استناد بند * 

همچنين در و  درماني مراكزالزم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه 

 .مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد

* هزينه هاي تشخيصي- در ماني  بيماران حوادث ترافيكي تا دوماه پس از زمان تر خيص بر عهده وزارت بهداشت مي 

 باشد. (اعم از سرپايي و بستري)

  :بيمه حوادث دانش آموزي و ورزشكاران 



  اسفند 17ويرايش 
 

49 
 

  مازاد بر تعهدات  بيمه پايه بر عهده بيمه حوادث مي باشد.حوادث دانش آموزي و ورزشكارانهزينه هاي درماني 
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